
Zalacznik nr 1 do Uchwaly nr 4/2012 z dnia 21.06.2012 
Zwyczajnego Walnego Zebrania czlonk~w Klubu Sportowego WODNIK Srem 

STATUT 
Klubu Sportowego „WODNIK" Srem 

Rozdzial I 
Postanowienia og~lne 

§ 1 
Stowarzyszenie - klub sportowy rejestrowany na podstawie niniejszego statutu jest dobrowolnym, 
samorzadnym, trwalym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, noszacym nazwe Klub Sportowy 
„WODNIK" Srem w dalszej tresci statutu nazywanym Klubem. 
Klub Sportowy „WODNIK?" Srem jest stowarzyszeniem zrzeszajacym osoby zainteresowane 
propagowaniem i uprawianiem sportu. 

$2 

Terenem dzialania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiazujacych 
przepis~w. Siedziba Klubu jest miejscowos~ Srem. 

§ 3 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadajacym osobowos~ prawna. Dziala zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 
855 z p~iniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010r. Nr 127, 
Poz. 857, z p~zniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z pözniejszymi zmianami) oraz 
niniej szego statutu. 

§4 
Klub moze uzywa~ pieczeci, flag, barw, logo, odznak i znaczk~w organizacyjnych zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami. 

§ 5 
1. Klub opiera swoja dzialalnos~ na pracy spolecznej czlonk~w, dzialaczy i sympatyk~w. 
Do prowadzenia swych spraw moze zatrudnia~ pracownik~w. 

2. Klub moze by~ czlonkiem innych organizacji sportowych o podobnym charakterze dzialania. 
3. Klub wsp~lpracuje z Polskimi Zwiazkami Sportowymi. 

§6 

Klub powoluje sie na czas nieokreslony. 



Rozdzial II 
Cele i Srodki dzialania Klubu 

§ 7. 
I. Celem dzialania Klubu jest: 
1. organizowanie i realizowanie zycia sportowego w zakresie sportu i kultury fizycznej w oparciu 

o baze osrodka sportowego oraz pomoc organizacyjna i materialna czlonk~w, dzialaczy i 
sympatyk6w. 

2. rozwijanie dzialalnosci sportowej polegajacej na doskonaleniu sprawnosci fizycznej oraz 
zaspokajaniu potrzeb rywalizacji i dazenia do osiagania wynik~w w ramach spolecznie 
akceptowanych zasad wsp~lzawodnictwa wSr~d mieszkafc~w a w szczeg~lnosci dzieci i 
mlodziezy. 

3. szeroko pojeta dzialalnos~ sportowa Klubu ukierunkowuje na ksztaltowanie rozwoju fizycznego 
i wartosci etyczno - moralnych w gl~wnej mierze dazac do rozwoju sportu wyczynowego i 
stalego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych w klubie dyscyplinach sportowych. 

4. wspieranie wszechstronnego i zr~wnowazonego rozwoju: spolecznego, kulturalnego. 
5. zapewnienie warunk6w organizacyjnych i finansowych koniecznych dla dzialalnosci Klubu. 
6. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dzialan sprzyjajacych rozwojowi sportu oraz 

wspieranie organizacyjne i rzeczowe os6b fizycznych i jednostek organizacyjnych, kt6re 
podejmuja takie dzialania. 

7. wsp~lpraca z wladzami samorzadowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i 
sportu wSr~d dzieci, mlodziezy i doroslych. 

II Cele stowarzyszenia znajduja sie w sferze zadan publicznych okreslonych w artykule 4 ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. 
Szczeg~lowe okreslenie cel~w i zadan publicznych zawiera $ 8 pkt. II statutu. 

III Cala dzialalnos~ statutowa prowadzona jest na rzecz og~lu spolecznosci jak i na rzecz czlonk~w 
Klubu. 

§ 8. 
I. Klub realizuje swoje cele poprzez: 
l. organizowanie i prowadzenie dzialalnosci sekcji sportowych, 
2. prowadzenie zajg~ i trening~w oraz organizowanie zawod~w sportowych i wszelkiego rodzaju 

imprez sportowo - rekreacyjnych, 
3. zapewnienie zawodnikom bezpiecznych i higienicznych warunk6w uprawiania sportu i 

rekreacji, 
4. zabezpieczenie mozliwosci korzystania z urzadze i obiekt~w sportowych, odpowiednio do 

potrzeb wynikajacych z procesu szkolenia sportowego, 
5. uczestnictwo w warsztatach, rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i 

miedzynarodowej w ramach innych organizacji i zwiazk~w. Szczeglowe zasady uczestnictwa 
we wsp~lzawodnictwie w danej dyscyplinie sportu okreslaja regulaminy zwiazk~w 
sportowych. 

6. organizacje warsztat~w, oboz~w sportowych, zgrupowan sportowych oraz innych 
form wypoczynku 

7. wsp~ldzialanie z wladzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorzadowym w celu 
zapewnienia czlonkom wlasciwych warunk~w do uprawiania sportu i rekreacji, 

8. podejmowanie dzialan majacych na celu zdobycie Srodk~w finansowych koniecznych dla 
szkolenia czlonk6w Klubu i ich udzialu w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji 
przedsiewzig~ zgodnych z celami statutowymi. 



9. inicjowanie i realizowanie program~w promujacych sport oraz organizowanie wsp6lnych 
przedsiewzie~ zmierzajacych do rozwoju kultury fizycznej. 

10. inne dzialania sprzyjajace rozwojowi statutowych cel6w organizacji. 
II. 1. Klub dziala w obszarze uzytecznosci publicznej, w szczeg~lnosci w obszarach wymienionych 

wart. 4 ust 1 pkt 14-17 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie tj.: 
- nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania; 
- wypoczynku dzieci i mlodziezy; 
- kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego, 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
2. Klub prowadzi dzialalnos~ odplatna i nieodplatna w rozumieniu i zachowaniem przepis~w 
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 
3. Przedmiotem dzialalnosci oplatnej jest:: 
- prowadzenie zajg~ i trening~w oraz organizowanie zawod~w sportowych i wszelkiego 
rodzaju imprez sportowo - rekreacyjnych 
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z urzadzen i obiekt~w sportowych, odpowiednio do 
potrzeb wynikajacych z procesu szkolenia sportowego 
- uczestnictwo w warsztatach, rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i 
miedzynarodowej w ramach innych organizacji i zwiazk~w. Szczeg~lowe zasady 
uczestnictwa we wsp~lzawodnictwie w danej dyscyplinie sportu okreslaja regulaminy 
zwiazk~w sportowych. 

- organizacja warsztat6w, oboz6w sportowych, zgrupowan sportowych oraz innych form 
wypoczynku 
4. Przedmiotem dzialalnosci nieodplatnej jest: 
- organizowanie i prowadzenie dzialalnosci sekcji sportowych 
- zapewnienie zawodnikom bezpiecznych i higienicznych warunk6w uprawiania sportu i 
rekreacji 

- wsp~ldzialanie z wladzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorzadowym w celu 
zapewnienia czlonkom wlasciwych warunk~w do uprawiania sportu i rekreacji 

- podejmowanie dzialan majacych na celu zdobycie srodk~w finansowych koniecznych dla 
szkolenia czlonk~w Klubu i ich udzialu w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji 
przedsiewzie~ zgodnych z celami statutowymi 
- inicjowanie i realizowanie program~w promujacych sport oraz organizowanie wsp6lnych 
przedsiewzig~ zmierzajacych do rozwoju kultury fizycznej 
- inne dzialania sprzyjajace rozwojowi statutowych cel6w organizacji 

III. Doch~d z odplatnej dzialalnosci Klubu w calosci przeznaczony jest na realizacje zadan 
nalezacych do sfery zadan publicznych o kt~rych mowa w $8 pkt. II i nie moze by~ przeznaczony 
do podzialu migdzy czlonk~w Klubu. 

§9 

1. Realizujac powyzsze cele Klub opiera sie na aktywnosci spolecznej i pracy czlonk~w. Dla 
prawidlowego wykonywania swoich zadan moze jednak zatrudnia~ pracownik~w do 
prowadzenia swych spraw. 

2. Klub nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej. 

§ 10 
1. Dzialalnos~ okreslona w $ 7 jest wylacznie dzialalnoscia statutowa i moze by~ prowadzona jako 

dzialalnos~ nieodplatna lub dzialalnos~ odplatna, nie bedaca dzialalnoscia gospodarcza. 
2. Przedmiotem dzialalnosci odplatnej, o kt~rej mowa w pkt. I moze by~ m.in. dzialalnos~ 

reklamowa os~b i podmiot~w przekazujacych srodki na realizacje cel~w statutowych 
Stowarzyszenia. 



3. Doch~d uzyskany z dzialalnosci Klubu przekazywany jest w calosci na realizacje cel~w ze sfery 
zadan publicznych wskazanych powyzej. 

Rozdzial III 
Czlonkowie, ich prawa i obowiazki 

§ 11 
Czlonkowie Klubu dziela sie na: 
1. czlonk6w zwyczajnych, 
2. czlonk~w wspierajacych, 

§ 12 
1. Czlonkiem zwyczajnym moze by~ osoba fizyczna, pelnoletnia, bedaca obywatelem polskim, 

majaca pelna zdolnos~ do czynnosci prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptujaca 
statutowe cele Klubu, kt~ra zlozy pisemna deklaracje przynaleznosci do Klubu, uisci wpisowe i 
zostanie przyjeta przez Zarzad Klubu. 

2. Maloletni moga by~ czlonkami Klubu na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3- Praw0 o 
stowarzyszeniach 

§ 13 
Czlonkiem wspierajacym moze by~ osoba fizyczna i prawna popierajaca cele i dzialalnos~ 
Klubu, pragnaca swiadczy~ pomoc materialna i niematerialna na rzecz Klubu. 

§ 14 
1. Czlonek zwyczajny ma prawo do: 

a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biemym i czynnym prawem wyborczym z 
ograniczeniami wynikajacymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach; 

b. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub; 
c. korzystania z urzadzen Klubu wedlug zasad okreslonych przez Zarzad Klubu, 
d. posiadania legitymacji oraz noszenia odznaki organizacyjnej Klubu. 

2. Czlonek zwyczajny zobowiazany jest do: 
a. aktywnego realizowania cel~w statutowych Klubu, 
b. przestrzegania statutu, regulamin6w i uchwal wladz Klubu, 
c. regularnego oplacania skladek i innych swiadczen na rzecz Klubu. 

§ 15 
Czlonkowie wspierajacy Klubu maja prawo do: 

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z glosem doradczym, 
b) zglaszania wniosk~w i postulat6w pod adresem wladz Klubu, 
c) korzystania z innych uprawnief okreslonych przez Zarzad Klubu. 

Czlonkowie wspierajacy maja obowiazek: 
a) regularnego wywiazywania sis z zadeklarowanych swiadczef, 
b) przestrzegania statutu, regulamin6w oraz uchwal wladz Klubu, 
c) dbania o dobre imie Klubu 

§ 16 
1. Czlonkostwo w Klubie ustaje na skutek: 



a) dobrowolnej rezygnacji z przynaleznosci do Klubu, zgloszonej na pismie Zarzadowi; 
b) smierci czlonka Klubu lub utraty osobowosci prawnej przez czlonka wspierajacego; 
c) skreslenia z listy czlonk~w uchwala Zarzadu w przypadku: 

- nieusprawiedliwionego zalegania z oplata skladek czlonkowskich lub innych zobowiazan 
przez okres przekraczajacy 3 miesiace, 
- umyslnego naruszenia postanowien Statutu oraz dzialania na szkode Klubu 
- nieusprawiedliwionego braku udzialu w pracach Klubu. 

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. c) orzeka Zarzad, podajac przyczyny skreslenia lub 
wykluczenia. 

3. Od uchwaly Zarzadu w przedmiocie wykluczenia czlonkowi przysluguje prawo odwolania sie 
pisemnego do Walnego Zebrania, zlozone na rece Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od 
daty otrzymania decyzji od Zarzadu. Uchwala Walnego Zebrania jest ostateczna. 

4. Do os~b, kt~rym odm~wiono prawa czlonkostwa, stosuje sie odpowiednio zasady okreslone 
w ust.3. 

Rozdzial IV 
Wladze Klubu 

§ 17 
Organami Klubu sa: 

1. Wladze Klubu 
• Walne Zebranie Czlonk~w 
• Zarzad 
2. Organ kontrolny Klubu: 
• Komisja Rewizyjna 

§ 18 
1. Kadencja Zarzadu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyb~r odbywa sie podczas Walnego 

Zebrania Czlonk~w w glosowaniu tajnym, zwykla wiekszoscia glos~w przy obecnosci co 
najmniej polowy czlonk~w uprawnionych do glosowania. 

2. Oile Statut nie stanowi inaczej uchwaly wszystkich Organ~w Klubu podejmowane sa zwykla 
wiekszoscia glos~w przy obecnosci co najmniej polowy liczby czlonk~w tych wladz. W 
przypadku r~wnosci glos~w decyduje glos przewodniczacego obrad. 

Walne Zebranie Czlonk~w 

§ 19 
1. Walne Zebranie Czlonk~w jest najwyzsza wladza Klubu moze by~ zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 
2. Obradami Walnego Zebrania Czlonk~w kieruje Prezydium w skladzie: przewodniczacy, 

sekretarz i czlonek. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w glosowaniu jawnym, 
bezwzgledna wiekszoscia glos~w obecnych na Zebraniu czlonk~w Klubu. Czlonek 
ustepujacych wladz nie moze wejs~ w sklad Prezydium Walnego Zebrania Czlonk~w. 



3. Zwyczajne Walne Zebranie zwolywane jest przez Zarzad co najmniej raz na dwanascie 
m1es1gcy. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwolywane jest przez Zarzad Klubu: 
a) z wlasnej inicjatywy; 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek 2/3 czlonk~w zwyczajnych 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje wylacznie nad sprawami, dla kt~rych zostalo 
zwolane. Zarzad jest zobowiazany zwola~ Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk~w w ciagu 
30 dni od dnia otrzymania zadania lub wniosku okreslonych w ust. 4 pkt b) i c). 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczeg~lnosci nalezy: 
a) uchwalenie gl~wnych kierunk~w dzialania Klubu, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzadu i Komisji Rewizyjnej, 
c) wyb~r i odwolanie czlonk~w Zarzadu i Komisji Rewizyjnej, 
d) uchwalanie planu obrad Walnego Zebrania 
e) udzielanie absolutorium ustepujacemu Zarzadowi 
f) uchwalanie zmian statutu 
g) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majatku nieruchomego, 
h) podejmowanie decyzji w sprawie wysokosci kwoty zaciagania zobowiazan w imieniu Klubu 

przez Zarzad, 
i) podejmowanie uchwaly o rozwiazaniu Klubu i przeznaczeniu jego majatku, 
j) rozpatrywanie odwolaf od uchwal Zarzadu wniesionych przez czlonk~w Klubu, 
k) rozpatrywanie skarg czlonk~w Klubu na dzialalnos~ Zarzadu 
l) inne, wynikajace z niniejszego statutu. 

7. Omiejscu, terminie i porzadku obrad Walnego Zebrania Czlonk~w Zarzad powiadamia 
czlonk~w co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

8. Uchwaly Walnego Zebrania Czlonk~w zapadaja w glosowaniu jawnym, zwykla wiekszoscia 
glos~w przy obecnosci co najmniej polowy og~lnej liczby czlonk~w w pierwszym terminie 
i bez okreslenia wymaganej liczby czlonk~w w drugim terminie, wyznaczanym w tym samym 
dniu 15 minut p~zniej niz pierwszy termin. 

9. Kazdemu uprawnionemu do glosowania czlonkowi przysluguje jeden glos. 
10. W Walnym Zebraniu Czlonk~w moga bra~ udzial z glosem doradczym osoby zaproszone przez 

Zarzad. 
11. W Walnym Zebraniu Czlonk~w biora udzial: 

a) z glosem stanowiacym - czlonkowie zwyczajni (warunkiem udzialu w glosowaniu jest 
niezaleganie ze skladkami czlonkowskimi oraz niezaleganie z oplatami za udzial dziecka w 
treningach za okres 3 miesiace liczac do dnia, w kt~rym odbywa sie Walne Zebranie 
Czlonk~w). 
b) z glosem doradczym - czlonkowie wspierajacy i czlonkowie honorowi. 

Zarzad Klubu 

§ 20 
1. Zarzad kieruje caloksztaltem dzialalnosci Klubu w okresach pomiedzy Walnymi Zebraniami 

Czlonk~w Klubu, reprezentuje Klub na zewnatrz i ponosi odpowiedzialnos~ przed Walnym 
Zebraniem Czlonk~w Klubu. 

2. Czlonkiem Zarzadu Klubu moze zosta~ osoba, kt~ra nie byla skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestepstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe. 

3. Zarzad sklada sie z od 5 do 7 czlonk~w wybranych przez Walne Zebranie. Zarzad konstytuuje 
sie na pierwszym po wyborach zebraniu wybierajac ze swego grona prezesa, vice-prezesa, 
sekretarza i skarbnika. 



4. Klub reprezentowany jest w ten spos~b ze dw~ch czlonk~w Zarzadu dziala lacznie. 
5. Zarzad organizuje swoje posiedzenia w miare potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w kwartale. 
6. Do zakresu dzialania Zarzadu nalezy: 

a) kierowanie biezaca dzialalnoscia Klubu w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Czlonk~w, 
b) realizacja uchwal Walnego Zebrania Czlonk~w, 
c) ustalanie plan6w pracy i budzetu oraz zatwierdzanie bilansu roczne go Klubu, 
d) reprezentowanie Klubu na zewnatrz i dzialanie w jego imieniu 
e) sprawowanie zarzadu nad majatkiem Klubu, 
f) ustalanie wysokosci wpisowego i skladek czlonkowskich, 
g) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majatku ruchomego, 
h) podejmowanie decyzji w sprawie zaciagania zobowiazan w imieniu Klubu do kwoty 

okreslonej przez Walne Zebranie Czlonk~w, 
i) zwolywanie Walnego Zebrania Czlonk~w, 
j) podejmowanie uchwal w sprawach przyjmowania i wykluczania czlonk~w, 
k) skladanie sprawozdaf ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonk~w, 
1) uchwalanie regulamin6w przewidzianych w statucie. 
m) wystepowanie do wladz i instytucji w sprawach pozyskiwania srodk~w oraz dzialalnosci 

szkoleniowej. 
n) tworzenie sekcji i okreslanie szczeg~lowych zasad ich funkcjonowania, 
0) powierzanie czlonkom Klubu stalego badz doraznego wykonywania zadan niezbednych do 

realizacji zadan statutowych, 
p) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracownik6w 
q) wsp~lpraca z innymi organizacjami i zwiazkami o podobnym charakterze dzialania. 
r) wyb~r delegat~w Klubu do reprezentowania go wobec innych organizacji i zwiazk~w. 
s) organizowanie samodzielnie lub we wsp~lpracy z innymi organizacjami i zwiazkami, 

zawod6w sportowych. 
t) wykonywanie innych zadan przewidzianych statutem 

§ 21 
1. Czlonek Zarzadu Klubu moze by~ zawieszony w czynnosciach lub odwolany ze skladu 

Zarzadu, jezeli nie wykonuje przyjetych obowiazk~w, dziala niezgodnie ze Statutem, badz w 
inny spos~b zawi~dl zaufanie pozostalych czlonk~w Zarzadu. 

2. Uchwale o zawieszeniu lub odwolaniu czlonka Zarzadu podejmuje Zarzad wiekszoscia 2/3 
glos~w przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania. 

3. W przypadku ustapienia lub wykluczenia czlonka Zarzadu Klubu - przysluguje Zarzadowi 
prawo uzupelnienia swojego skladu sposr~d czlonk~w Klubu. Liczba dokooptowanych 
czlonk~w nie moze przekroczy~ 1/3 liczby czlonk~w pochodzacych z wybor~w. 

Komisja Rewizyjna 

§ 22 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powolanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad 

jego dzialalnoscia. 
2. Komisja Rewizyjna sklada sie z 3 czlonk~w wybranych przez Walne Zebranie. 
3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej 

a. nie moga by~ czlonkami organu zarzadzajacego ani pozostawa~ z nimi w zwiazku 
malze~skim, we wsp~lnym pozyciu, w stosunku pokrewiefstwa, powinowactwa lub 
podleglosci sluzbowej, 



b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z oskarzenia 
publicznego lub przestepstwo skarbowe, 

c. moga otrzymywa~ z tytulu pelnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych koszt~w 
lub wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz przecietne miesieczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiebiorstw ogloszone przez Prezesa GI~wnego Urzedu Statystycznego za rok 
poprzedni. 

§ 23 
1. Do zakresu dzialania Komisji Rewizyjnej nalezy: 

a) kontrolowanie caloksztaltu dzialalnosci Klubu, 
b) wystepowanie do Zarzadu z wnioskami wynikajacymi z przeprowadzonych kontroli, 
c) prawo zadania zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonk~w w razie 

stwierdzenia nie wywiazywania sie przez Zarzad z jego statutowych obowiazk~w, a takze 
prawo zadania zwolania posiedzenia Zarzadu, 

d) zwolanie Walnego Zebrania Czlonk~w w przypadku nie zwolania go przez Zarzad w 
terminie ustalonym statutem, 

e) skladanie na Walnym Zebraniu Czlonk~w wniosk~w o udzielenie (lub odmowe udzielenia) 
absolutorium wladzom Klubu, 

f) skladanie sprawozdar ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonk~w Klubu. 

§ 24 
1. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga pelni~ innych funkcji we wladzach Klubu. 
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zadania od czlonk~w i wladz Klubu zlozenia pisemnych lub 

ustnych wyjasnien dotyczacych kontrolowanych spraw. 

§ 25 
W przypadku ust apienia lub wykluczenia czlonka Komisji Rewizyjnej - p rzysluguje prawo 
uzupelnienia swojego skladu sposr~d czlonk~w Klubu. Liczba dokooptowanych czlonk~w Komisji 
Rewizyjnej nie moze przekroczy~ 1/3 liczby czlonk~w pochodzacych z wybor~w. 

Rozdzial V 
Wyr~inienia i kary 

§ 26 
1. Za aktywny udzial w realizacji cel~w i zadan Klubu moga by~ przyznane wyr~znienia i 

nagrody. 
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyr~znien i nagr~d okresla regulamin uchwalony przez Zarzad 

Klubu. 

§ 27 
1. W razie naruszenia Statutu lub uchwal wladz Klubu, Zarzadowi przysluguje prawo wymierzania 

nastepujacych kar: 
a) upommeme, 
b) nagana, 
c) zawieszenie w prawach czlonka na okres do 12 miesiecy, 
d) wykluczenie. 

2. Od uchwaly Zarzadu przysluguje prawo odwolania do Walnego Zebrania Czlonk~w Klubu. 
3. Uchwala Walnego Zebrania Czlonk~w Klubu jest ostateczna. 



Rozdzial VI 
Majatek i fundusze 

§ 28 
Majatek Klubu stanowia nieruchomosci, ruchomosci i fundusze. 

§ 29 
Majatkiem Klubu sa: 
1) skladki czlonkowskie, 
2) darowizny, zapisy i spadki, 
3) wplywy z dzialalnosci statutowej Klubu (dochody z wlasnej dzialalnosci, dochody z majatku 

Klubu), 
4) dotacje. 

§ 30 
Gospodarke srodkami finansowymi Klubu prowadzi Skarbnik bedacy czlonkiem Zarzadu. 

§ 31 
Dla waznosci oswiadczenia woli, jak r~wniez wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiazk~w 
majatkowych Klubu wymagane sa podpisy dw~ch czlonk~w Zarzadu. W sprawach dotyczacych 
majatku i finans~w Klubu wymagany dodatkowo jest podpis skarbnika. 

§ 32 
Zarzad Klubu w trudnych przypadkach losowych czlonka moze podja~ decyzjg o obnizeniu, 
zawieszeniu pobierania skladki lub o odstapieniu od pobrania skladki czlonkowskiej na scisle 
okreslony czas. 

§ 33 
Zabrania sie: 

a) udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiazaf majatkiem Klubu w stosunku do jej 
czlonk~w, czlonk~w organ~w lub pracownik6w oraz os6b, z kt~rymi czlonkowie, 
czlonkowie organ~w oraz pracownicy Klubu pozostaja w zwiazku malzerskim, we 
wsp~lnym pozyciu albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwiazani z 
tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywania majatku Klubu na rzecz czlonk~w Klubu, czlonk~w organ~w lub 
pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do os6b trzecich, w 
szczeg~lnosci, jezeli przekazanie to nastepuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majatku Klubu na rzecz czlonk~w, czlonk~w organ~w lub pracownik~w 
oraz ich os6b bliskich na zasadach innych niz w stosunku do os6b trzecich, chyba ze to 
wykorzystanie bezpo$rednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towar~w lub uslug od podmiot~w, w kt~rych uczestnicza czlonkowie Klubu, 
czlonkowie jej organ6w lub pracownicy oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niz w 
stosunku do os~b trzecich lub po cenach wyzszych niz rynkowe. 

§ 34 
Zarzad prowadzi rachunkowos~ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. 

$35 



Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Klubu pokrywa sie z rokiem kalendarzowym. 

Rozdzial VI 
Zmiana statutu i rozwiazanie Stowarzyszenia 

§ 36 
1.Zmiana Statutu nie moze dotyczy~ zmiany cel~w Klubu. 
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjcie uchwaly o rozwiazaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Czlonk~w wymaga kwalifikowanej wiekszosci 2/3 glos~w, przy obecnoci co 
najmniej polowy czlonk~w uprawnionych do glosowania. Zastosowanie ma tutaj r6wniez § 19 
pkt. 8 niniej szego statutu. 

3. Podejmujac uchwale o rozwiazaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Czlonk~w okresla spos~b 
przeprowadzenia likwidacji oraz eel najaki zostanie przeznaczony majatek Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczacych rozwiazania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie 
maja zastosowanie odpowiednie przepisy rozdzialu 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z p~zniejszymi zmianami). 

5. Po zakorczeniu likwidacji Klubu likwidator wystepuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o 
wykreslenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszen. 

Statut zostal uchwalony przez Walne Zebranie Czlonk~w w dniu 21 czerwca 2012 r. 

Zarzad Klubu Sportowego WODNIK w Sremie: 
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