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Giżyckie Stowarzyszenie
Łyżwiarskie
Czarne Pantery
ul. 1-go Maja 7/2
11-500 Giżycko

STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba
Par. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę:

„ Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie Czarne Pantery”
Par. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
(D.U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
Par. 3.
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Giżycko
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej
Par. 4.
Stowarzyszenie opiera swą działalność statutową na działalności nieodpłatnej - pracy społecznej
ogółu członków oraz działalności odpłatnej.
Par. 5.
Stowarzyszenie używa swoich barw, odznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2

Rozdział II
Cele i środki działania:
Par. 6.
Celem stowarzyszenia jest:
1.
2.
3.
4.

Masowe organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu.
Stałe podnoszenie poziomu sportowego.
Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym.
Udział w zawodach sportowych o randze krajowej i międzynarodowej.
Par. 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie sekcji łyżwiarskiej oraz rolkarskiej i short tracku
reprezentowanych przez koordynatorów sekcji.
2. Organizowanie i pomoc przy organizowaniu imprez łyżwiarskich, rolkarskich i short tracku.
3. Współdziałanie z organami państwowymi, spółdzielczymi, oraz innymi organizacjami
społecznymi w zakresie zadań statutowych.
4. Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia oraz miasta i powiatu giżyckiego na imprezach lokalnych,
krajowych i międzynarodowych.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
Par. 8.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. Wspierających.
Par. 9.
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba która:
1. Wniesie do Zarządu pisemną deklarację.
2. Uiści wpisowe ustalone przez Zarząd.
3. Zostanie przyjęta przez Zarząd.
Par. 10.
1. Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która położyła specjalne
zasługi dla rozwoju stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
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3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy nie podlega obowiązkowi wnoszenia składek członkowskich.
5. Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego
Zebrania na wniosek Zarządu.
Par. 11.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną
działalnością stowarzyszenia, która opłaciła składkę członkowską.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego
przedstawiciela.
3. Godność członka wspierającego nadaje Zarząd.
4. Pozbawienie godności członka wspierającego następuje w drodze Uchwały Zarządu.
Par. 12.
Członek honorowy ma prawo:
1.
2.
3.
4.

Korzystać z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd.
Uczestniczyć w Walnych Zebraniach stowarzyszenia.
Nosić znaczek stowarzyszenia.
Przyczyniać się do realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
Par. 13.
Członek zwyczajny ma prawo:

1.
2.
3.
4.

Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia.
Uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia.
Nosić znaczek stowarzyszenia.
Poddawać ocenie działalność stowarzyszenia i jego władz, a także wysuwać postulaty i
wnioski wobec władz stowarzyszenia.
Par. 14.
Członkowie wspierający mają prawo:

1. Korzystać z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd.
2. Nosić znaczek stowarzyszenia.
Par. 15.
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:
1.
2.
3.
4.

Branie czynnego udziału w pracach stowarzyszenia.
Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
Regularne płacenie składek członkowskich.
Przyczynianie się do realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
Par. 16.
Członkostwo stowarzyszenia ustaje w przypadku:

4
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie płacenia składek
członkowskich przez okres 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
3. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę
stowarzyszenia.
4. Śmierć członka.
5. Rozwiązania stowarzyszenia.

Par. 17.
Koordynatorzy sekcji:
1. Członkowie stowarzyszenia, którzy przejmują na siebie obowiązki kierowniczo-organizacyjne
dotyczące ich sekcji.
2. Do obowiązków koordynatorów należy:
- zapoznanie się z preliminarzem zawodów oraz określenie preferowanych zawodów, w których
członkowie stowarzyszenia będą startować.
- określanie trybu dofinansowania wyjazdów na zawody z pozyskanych, dostępnych środków.
Par. 18.
W przypadku naruszenia postanowień statutu stowarzyszenia lub uchwał jego władz na członków mogą
być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie członków
stowarzyszenia. Członkowie za aktywny udział w realizacji statutowych zadań mogą otrzymywać
wyróżnienia i nagrody określone w regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie.
Opłacenie składki w wysokości 1/3 składki rocznej gwarantuje ciągłość członkostwa w Stowarzyszeniu
bez możliwości korzystania z przywilejów.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
Par. 19.
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili
w czasie kadencji. Liczba uzupełnianych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej
liczby członków pochodzących z wyboru.
Par. 20.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
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2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku.
Par. 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. Uchwalanie kierunków działania stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybory władz stowarzyszenia.
4. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
5. Uchwalanie zmian statutu stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwały o likwidacji stowarzyszenia.
7. Nadawanie tytułu honorowego członka stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków, a nie
należących do kompetencji władz stowarzyszenia.
Par. 22.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków w pierwszym terminie zebrania, oraz zwykłą większością głosów w drugim terminie,
przy obecności co najmniej ¼ członków.
Par. 23.
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1.
2.

Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
Z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, zaproszeni goście oraz inni
uczestnicy Zebrania.
Par. 24.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia zainteresowanych
co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.
2. Drugi termin Walnego Zebrania powinien być zwołany nie wcześniej niż 15 minut po
pierwszym terminie.
Par. 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ½ liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie
krótszym niż 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane.
Par. 26.
1.
2.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków (w tym prezesa).
W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd uzupełnia na jego
miejsce nowego członka.
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Par. 27.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.
Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu.
Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz nakładanie kar
dyscyplinarnych na członków.
5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
1.
2.
3.
4.

Par. 28.
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.
Par. 29.
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
Par. 30.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innego organu władzy
stowarzyszenia.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch
członków Komisji Rewizyjnej.
Par. 31.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu stowarzyszenia – wydanie zaleceń
oraz żądanie wyjaśnień.

Rozdział V
Majątek i fundusze.
Par. 32.
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności
publicznej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu, w tym dotyczące zaciągania zobowiązań majątkowych,
składają prezes i wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie.
Par. 33.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością głosów przy obecności ½ liczby członków stowarzyszenia.

