Statut Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów

S T A T U T
Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów w Kołobrzegu
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę ,, Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów” zwanego dalej
klubem , który skupia zawodników z kategorii Masters i sympatyków.
§2
Terenem działania Klubu jest obszar powiatu kołobrzeskiego, a siedzibą władz
- miasto Kołobrzeg
§3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Klub może być członkiem organizacji i zrzeszeń. Decyzję o wstąpieniu lub wystąpieniu z
tych organizacji podejmuje Zarząd Klubu.
§5
Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§6
Barwami Klubu są kolory:......żółty

i niebieski....................................................................
Rozdział II

Cele i środki działania
§7
Celem Klubu jest popularyzacja i rozwój kolarstwa oraz rekreacji rowerowej na terenie
powiatu kołobrzeskiego.
§8
Dla osiągnięcia celu stosuje się następujące środki działania:
1. Organizuje szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki
dla rozwoju dyscypliny, upowszechniania turystyki rowerowej,
2. Organizuje zawody sportowe oraz uczestniczy w innych imprezach i zawodach
masowych.
3. Organizuje kursy, treningi i zgrupowania dla zawodników, szkoleniowców i ogółu
członków Klubu.
4. Współdziała w zakresie rozwoju dyscypliny z właściwymi instytucjami, organizacjami,
władzami szkolnymi oraz rodzicami członków – uczestników.
5. Prowadzi działalność usługowo – gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami z
której zysk przeznaczony jest na cele statutowe Klubu.
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6. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów i
działaczy.
7. Popularyzuje sport kolarstwa w środkach masowego przekazu.
8. Podejmuje inne działania w celu realizacji zadań statutowych.
§ 8a
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z
2.Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z
3.Pozostałe zakwaterowanie – 55.90.A
4.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A
5. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B
6. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) – 73.12.C
7. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –
73.12.D

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Uczestników.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletni Obywatel, Który złoży pisemną
deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje pomoc
organizacyjną lub finansową na rzecz Klubu.
3. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które otrzymały pisemną zgodę swych opiekunów
prawnych.
§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
• uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i
biernym prawem wyborczym,
• zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz ocenianie ich działalności,
• branie czynnego udziału we wszystkich formach działalności klubu,
• korzystanie z urządzeń Klubu i innych uprawnień nadanych przez władze Klubu.
§ 12
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2. Brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych,
3. Dbania o wysoki poziom sportowy i moralny zawodników, trenerów, instruktorów i
działaczy poprzez prowadzenie odpowiedniej pracy wychowawczej,
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
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§ 13
1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
• wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu, po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań,
• skreślenia z listy członków z powodu nieuczestniczenia w realizacji zadań
statutowych lub nie opłacania przez okres jednego roku składek członkowskich,
• wykluczenia na skutek istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów,
uchwał i decyzji władz Klubu,
• utraty osobowości prawnej lub śmierci osoby fizycznej,
• rozwiązanie Klubu
2. Skreślanie lub wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu
Klubu.
3. Do uchwał Zarządu Klubu, określonych w ust.2 przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały z uzasadnieniem.
§ 14
Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu, za
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu
§ 15
1. Władzami Klubu są:
• Walne Zebranie,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
3. Władze Klubu maja prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy
ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może
przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Klubu
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu,
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,
3. Udzielania absolutorium zarządowi na wniosek Komisji rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu i Komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym,
5. Uchwalanie zmian w statucie,
6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu statutowej działalności Klubu.
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§ 18
Uchwały walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych.
§ 19
O terminie i porządku obrad walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków Klubu co
najmniej na 14 dni przed data zebrania.
§ 20
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie lub delegaci wybrani według ordynacji uchwalonej
przez Zarząd Klubu.
2. Z głosem doradczym osoby zaproszone.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest z inicjatywy Zarządu Klubu, Komisji
Rewizyjnej, wniosku 1/3 ogólnej liczby członków lub władzy rejestracyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesięcznym od
daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd Klubu
§ 22
1. Zarząd Klubu składa się z 7-9 członków, w tym prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika,
2. W skład Zarządu wchodzi każdorazowo przedstawiciel trenerów i zawodników.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania.
3. Uchwalanie programów działania i planów finansowych oraz ustalenie wysokości
składek członkowskich.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków.
6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, zespołów, komisji i innych organów doradczych
i opiniodawczych oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
7. Rozpatrywanie sporów w obrębie Klubu, oraz udzielanie członkom kar i wyróżnień.
8. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Klubu.
1.
2.

§ 24
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
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Komisja Rewizyjna
§ 25
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności.
2. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
3.
4.

Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności oraz stawianie
wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym,

Rozdział V
§ 27
Majątek i fundusze Klubu
1.
2.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Klubu składają się:
• wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
• dochody uzyskane z działalności statutowej,
• dotacje, subwencje oraz realizacji zadań zleconych przez państwo i inne organizacje i
instytucje,
• darowizny, spadki i zapisy,
• wpływy z imprez i działalności gospodarczej.

§ 28
1. Do nabywania, zbywania i obciążenia majątku oraz zaciąganie innych zobowiązań
upoważniony jest Zarząd Klubu.
2. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania.
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§ 30
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie
majątek Klubu.
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