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STATUT STOWARZYSZENIA
UKS MixTeam
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę UKS MixTeam i w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
§2
1.

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.
Stowarzyszenie może także, dla realizowania swoich celów działać poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
§4
Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Stowarzyszenie jako osoba prawna może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków.
2. Do prowadzenia działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
powoływać biura.
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Rozdział II
Cele i środki działania
§7
1.Celami Stowarzyszenia są:


działania na rzecz sportu a w szczególności badmintona, rekreacji, kultury
i turystyki,



wypromowanie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku
oraz uprawiania sportu – głównie badmintona, wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych,



organizowanie i aktywny udział w imprezach sportowych, obozach
szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego
granicami,



zdobywanie osiągnięć sportowych na różnych szczeblach rywalizacji



zaangażowanie rodziców w pracę nad poprawą kondycji fizycznej dzieci



upowszechniania aktywności sportowej - głównie wśród mieszkańców Gminy
Tarnowiec

2.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:


organizowanie
imprez
sportowych,
kulturalnych,
i turystycznych, organizowanie spotkań i prelekcji,



współpracę i wymianę doświadczeń z wszelkimi osobami oraz instytucjami
o podobnych celach działania na terenie kraju i poza jego granicami,



pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych
celów,



promowanie swojej działalności w mediach oraz w internecie,



występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz
podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju
kultury, sportu, rekreacji i turystyki,



organizowanie zajęć sportowych, treningów, obozów technicznych,
kondycyjnych oraz wyjazdów na imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne,



współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,



działania mające na celu integrację członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność sportową, rekreacyjną i towarzyską,



współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi oraz z instytucjami w celu
zabezpieczenia środków finansowych



wszelkie inne działania dozwolone przez prawo i służące stowarzyszeniu.
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Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§8
1
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2.

W stowarzyszeniu wyróżnia się trzy rodzaje członkostwa:


Zwyczajnych,



Wspierających,



Honorowych.

3.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która
posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów
Stowarzyszenia.
4.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji
Zarządu Stowarzyszenia.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo:


Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,



Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,



udziału w zebraniach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,



zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,
§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:


dbania o dobre imię Stowarzyszenia,



brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,



przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,



regularnego opłacania składek,



przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
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§ 11
1.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
decyzji Zarządu.
3.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

§ 12
1.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków
Stowarzyszenia.
3.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14
1.

2

Utrata członkostwa następuje na skutek:


pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,



wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania
uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego braku udziału w pracach
Stowarzyszenia, na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia,



śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu.

3
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia
członków jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Dział I. Postanowienia ogólne
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:


Walne Zgromadzenie Członków,



Zarząd,



Komisja Rewizyjna,
§ 16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
§ 18
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków
§ 19
1.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków mogą brać udział:

2.



z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,



z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.
Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane w miarę potrzeb przez
Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. Zebranie Założycielskie
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Stowarzyszenia jest również pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków
Stowarzyszenia
4.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów.
§ 20
1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:


określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,



uchwalania zmian statutu,



wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,



udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,



rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,



uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich oraz innych
świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia,



rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,



rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,



rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Rewizyjnej,



podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,



podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

2.
Uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu oraz członków Komisji
Rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności, co najmniej 50%
członków stowarzyszenia.
3.
Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym zwołanym terminie
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu.
4.
Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie udzieli absolutorium Zarządowi, wybory
nowego składu Zarządu powinny odbyć się na tym samym Zgromadzeniu. Do czasu
powołania nowego składu Zarządu działa Zarząd, który nie uzyskał absolutorium,
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Dział III. Zarząd
§ 21
1.

Zarząd jest powołany do kierowania wszelką działalnością Stowarzyszenia oraz
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.

W skład Zarządu wchodzi od 2 do 4 osób

3.

Zarząd składa się z Prezesa oraz członków zarządu.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
§ 22

1.

Do kompetencji Zarządu należy:


realizacja celów Stowarzyszenia,



reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz



realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,



sporządzanie planów działania oraz planów finansowych stowarzyszenia



sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,



podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,



zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,



przyjmowanie i skreślanie członków,



podejmowanie uchwał oraz realizacja działań nie zastrzeżonych wyłącznością
innych władz Stowarzyszenia

2.
Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność, co najmniej ½
liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.
Dział IV. Komisja Rewizyjna.
§ 23
1.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego.

3.
Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią organ odrębny od organu zarządzającego
i nie podlegającemu mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy
czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia,
b) nie byli i nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,

§ 24

Strona 7

Statut Stowarzyszenia UKS MixTeam

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,



składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,



prawo wnioskowania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków,



składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,



składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia,

Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 25
Majątek Stowarzyszenia powstaje :

1.


ze składek członkowskich,



z darowizn, spadków, zapisów,



ze środków przekazanych,



z dotacji i ofiarności publicznej,



ze sponsorowania



z innych źródeł dozwolonych prawem

2.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
Stowarzyszenie nie może :

4.


udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników



przekazywać majątek na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach

5.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub podpis członka Zarządu
upoważnionego przez Prezesa.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 26
1.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch
trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia kierowane do członków Stowarzyszenia
mogą być dokonywane w formie listu poleconego, w formie poczty elektronicznej lub
poprzez umieszczenie treści na stronie internetowej stowarzyszenia.
4.
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes jednoosobowo bądź
upoważniony przez Prezesa członek Zarządu
5.

Członek Zarządu może również pełnić funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu.

6.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.
7.
W sytuacjach tego wymagających walne zgromadzenie może powołać Sąd Koleżeński
w celu rozwiązania problemów dyscyplinarnych
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