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I . Stoqaxzyszenie kultury frzycznel o nazwie Ludowy Klub Sportowy OLYMP, zwane

dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorz4dnym i trwalym zzeszeniem o
celach niezarobkowycb, skupiaj4cym 6rodowisko ludzi kultury fizycznej, aw
szczeg6lnodci zawodnik6w, trener6w, dzialaczy spoiowych i slmpatyk6w spoltu,
maj4cym na celu integracjg Srodowiska, prezentacjQ osiqgniq6 zawodnik6w oraz
rozw6j i stale podnoszenie poziomu sportu wyczynowego i rekreacyjnego.

$ 2
l. Siedzib4 Stowaxzyszenia jest Blome.
2. Stowarzyszenie dziala na terenie wojew6dztwa mazowieckiego.

$ 3
StowaEyszenie jest osob4 prawn4 i dziala na podstawie prawa polskiego, w tym w
szczeg6lnosci: ustawy pmwo o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.

$ 4
Stowarzyszenie jest czlonftiem wojew6dzkiego i og6lnokajowego Zrzeszelia Ludowe
Zespoly Sportowe.
Stowarzyszenie moze by6 czlonkiem innych organizacji sportowych.

L

Stowaryszenie uz],wa gbdla, flagi i barw Zrzlrl"niu frrAow" z"rpoly Sportowe.

$ 6
Stowaxzyszenie uzJ Ma pieczqci podluznej z napisem: ,,Ludowy Klub Sportowy OLYMP".

$ 7
Srowarzyszenie opiera suq dzialalno(i na aktyvrroici ogolu czlonk6w.

$ 8
Celami StowaEyszenia s4:
- integracja Srodowiska zawodnik6w, trener6w, dzialaczy sportowych i sympatyk6w spodu na

terenie miasta i gminy Blonie,
- rcprezedacja wyzej wymienionego Srodowiska t7a zew]]r4t:tz,
- prezentacja osiqgniq6 sportowych,



- rozwoJ roin)ch d)sc)?lin spodu oraz stale podnoszenie jego poz ,o^u ,u r"i"6ffig, ,
Bronie. "-Joi?1p,o,n

- podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego czlonk6w Stowarzyszenia, 'i%:"i-];;r,

- organizacja masowych imprez spoftowych i rekreacyjnych, " i-""|+)!,{". "- rozw6j bazy spoltowo - rekreacyjnej Stowarzyszema. ;i+*itpl'c,.
",i:tif+"|')3"3"".

$ s "''\.
Realizacji cel6w okeSlonych w g 8 sluz4w szczeg6lno$ci :
- orgarizacja i prowadzenie klubu sportowego,
- organizowanie w mmach klubu sekcji i szkolef sporlowych,
- organizowanie r62nego rodzaju zawod6w i imprez sportowych oraz uczestniczenle w
pafstwow),m i wewn4trz organizacyjnym systemie zawod6w sportowych,

- propagowanie rozwoju kultury fizycznej poprzez akqvne uczestniczenie w realizacji
prograrn6w $rodowiskowych, gminnych, wojew6dzkich i krajowych Zrzeszeia LZS,

- organizowanie kurs6w, seminari6w, oboz6w szkoleniowych dla zawodnik6w i dzialaczy,
- zarz4dzanie posiadanyrni obiektami i urz4dzeniami sportowymi oraz rekeacyjnymi maj4ce
na celu ich rozbudowQ, modernizacjQ, utEymanie w nalezltym stanie u2)tkowym, remonty
i konserwacje,

- wsp6ldzialanie w zakresie rozwoju r62nych dysclplin sportu oraz form aktl.rvnego
wlpoczyrku z wla(ciwlmi instytucjami i organizacjarni.

- prowadzenie dzialalnosci gospodarczej wspieraj4cej realizacjg cel6w Stowarzyszenia oraz
zwiqzane z rym zatudianie pracownik6w z zachowaniem obowi4zuj4cych w tl1n zakesie
przepis6w.

- prowadzenie dzialalnoSci kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej integruj4cqi czlod<6w
Stowarzyszenia.

s  l0
Wszystkie organy Stowarzyszenia s4 wybierane i zobowi4zane do skladania wyborcom
sprawozdania ze swej dzialalnosci.

$  l l
1. Czlonlowie Stowarzyszenia dziel4 sig na:
a) czlonk6w zwyczajnych,
b) czlonk6w nadzwyczajnych,
c) czlonk6w wspieraj4cych.

$  1 2
Czlonkami zwyczajnymi stowarzyszenie sq osoby pelnoletnie, kt6re zlo2yly wniosek o
przyjQcie i zostaly przyjQte przez Zan4d..
Czlontami nadzwyczajnyrni sq osoby maloletnie za zgod4 swoich prawnych
opiekun6w, kt6re zlozyly \aniosek o przyjQcie do Stowarzyszenia i zostaly przyjQte.

2 .

l .

2



_^'ioip.
Czlonlor,rie nadzwlczajni po uzyslaniu pelnoletnioici staj4sij czlo*aiAzJ':','1< ,,
zwyczajnymi. ,l:.,1"r""i'r.

$ 13 - 1:"-r '-'a).

1 . Czlonek zwyczajny ma prawo brai udzial w zyciu Stowarzyszen t^, * 
"t"""gaikft{3i*o, ,,

a) Uczestniczy6 w walnych zebraniach Stowarzyszenia z glosem stanowiqclm 'rW:*{*"

czynnym i biemym prawem wyborczym, 
";!.;u':A,b) Wnioskowa6 we wszystkich sprawach dotycz4cych cel6w i funkcjonowaria'o'"f 

'

Stowaeyszeni a oraz dzialalno6ci organ6w Stowarzyszenia,
Posiadai legitymacjg Stowazyszenia, uZywai godla i barw klubowych,
Brad czynny udzial w imprezach sportowych,
Korzystai z obieLl6w i urzqdzeri Stouarzlszenia.
Otrz)'n).wai od organ6w Stowarzyszenia pomoc w zakesie jego statutouych zadan.
Czlonkowie nadzwyczajni korzystajq z praw przysluguj4cych czlonkom z*yczajnym
z tym, Ze z praw wymienionych w ust. 1 a) korzystaj{ z ograriczeniami w}'nikaj4c1'rni
z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach.

$ 1 4
Czlonkowie Stowarzyszenia zobowi4zani s4 do:

a) Przyczyniania siq swoj4 postaw4 i dzialaniem do waostu roli i znaczenia
Stowalzyszenia,

b) Popierania i czlnmego realizowania cel6w Stowarzyszenia
c) Pzestrzegania Statutu i uchwal Stowarzyszenia i powszechnie obowi4zuj4cego prawa,
d) Regulamego oplacania skladek czlonkowskich.

$  l s
O przyjQciu w poczet czlonl6w decyduje Zarz4d Stowarzyszenia zwyklq wigkszoscr4
glos6w w drodze uchwaly.
PrzyjQcie nastQpuje na podstawie deklaracji oraz zobowi4Tania organizacyjnego
podpisanych przez osobg ubiegajqcq sig o przyjqcie.
PrzyjQcie jest skuteczIle z chwilq dorQczenia zaintercsowanemu pisemnego
zawiadomienia i po uiszczeniu oplat wpisowych.

d)

2.

2.

3 .

1 .

s  16
1. Przyczyny skreslenia z listy czlonk6w Stowazyszenia:
l) Pisemna rerygnacja zlozona Zarzqdo\i
2) Wykluczenie przez Zanqd'.
a) Za dzialalnosi sprzeczn4 z uchwalami orM Statutem Stowarzyszenia,
b) Za z leganie z oplat4 skladki czlonkowskiej przez okres dlu2szy ni2 6 miesigcy po

uprzednim pisemnyn upomnieniu,
c) Za nieusprawiedliwione nie branie udzialu w pracach Stowarzyszenia,
d) Ze rzglgdu na utratQ praw obrratelskich w wyniku prawomocnego wl,roku s4du,
3) Smieri czlonka



/'

Od uchwaly w sprawie wykluczenia czlonkowi przysluguje odwolanie di WaFdi"
Czlonk6w, zgloszone na piSmie Zarzqdowi co najmniej 14 dni przed terminem
Zebrania. Uchwala Walneso Zebrania iest ostateczna.

dzialalnosci statutowej a Zarz4d podj4l uchwalg w sprawie ich przyjqcia. Formq i rodzaj
wspierania Stowazyszenia czlonlowie wspienjTcy ustalqz Zav4dem Stowarzyszenia.

$  l e
Czlontowie wspieraj4cy maj4prawo:

1) Bra6 udzial poptzez upowaznionych pzedstawicieli w Walnych Zebraniach z giosern
doradczl;rn,

2) Zglaszai postulaty i wnioski wobec organ6w Stowarzyszenia
3) Korzystai w miarg mo2liwoSci Klubu z obiekt6w i urz4dzen S tawatzyszenia.

$ 2 0
1. Wiadzami Stowarzyszenia sq:
a) Walne Zebranie Czlonk6w.
b) Zatzqd,
c) Komisja Reu izlna.
2. Kadencja wszystkich wladz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
3. Czlonek mo2e byi wybrany tylko do jednej wiadzy Stowarzyszenia.
4. Czlonkowie wla& Stowarzyszenia pelni4 funkcje honorowo.
5. Wyb6r do Zarz4du i Komisji Rewizyjnej odby'wa siE w glosowaniu jawnym lub

tajnln, w zaleznoici od uchwaly Walnego Zebrania.
6. Jezeli szczeg6lowe postanowienia Statutu nie stanowiq inaczej, uchwaly Walnego

Zgromadzetia zapad,aj4 zwykl4 wigkszoSciq glos6w, przy czyrn dla ich waznodci
wymaganajest obecnodi co najmniej polowy liczby uprawnionych do glosowama, w
drugim za5 teminie bez wzglqdu na ilo56 obecnych.'
W razie r6wnodci glos6w rczstEyga glos przewodniczqcego zebrania.

7. Uchttaly Zatz4dt i Komisji Rewizyjnej zapadaj4 zwykl4 wiEkszosciq glos6w przy
obecnosci polowy skladu. 

{ 21
i. Walne Zgromadzenie Czlonk6w jest najuy2srym organem Stowarzyszenia.
2. l) Z'lyczalne 'ltlalne Zebranie Czlonk6w zwohje Zarz4d jako sprawozdawcze razdo

roku a jako sprawozdawczo - ..,qyborcze nz na cztery lata.
2) Nadzwyczajne Walne Zebranre rwoluje Zarzqd z wlasnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 czlonk6w.
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwollnvane przez Zarzqd w ci4gu miesiqca od
otrzymania u,niosku i obraduje nad sprawami, dia kt6rych zostalo zwolane.



dni przed Zebraniem.

i22

$ 2 3
l. Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonk6w nale2y:

1) Uchwalanie plan6w dzialalnojci Stowarzyszenia,
2) Rozpatrywanie i przyjnowanie sprawozdaa Zarz4du i Komisji Rewizyj nej oraz

dokonyranie oceny caloksaaltu dzialalno6ci Stowarzyszenia,
3) Udzielarie absolutodum nastqpujqcemu Zarz4dowi,
4) Wyb6r Zarz4du iKomisji Rewizljnej.
5) Podeimowanie uchwal \a,e wszystkich sprawach niezastrzezonych do

kompetencji pozostalych organ6w Stowazyszenia,
6) Zatwierdzanie fegulamin6w dzialania Zarz4du i Komisji Rewizyjnej,
7) Rozpatrywanie skarg czlont6w Stowarzyszenia na dzialalnoS( Zanqdn,

8) Rozpatrywanie odwolai od uchwal Zarz4du wniesionych przez czlonk6w

Stowarzyszenia,
9) Podejmowanie uchwal w sprawie rozwiqzania Stowarzyszenia.

2. Zmiana Statutu, odwolanie Zarzqdu, Komisji Rewizyjnej vymaga kwalifikowanei

wigkszo$ci 50% plus 1 glos, przy obecno6ci polowy czlont6w z'tyczajnych

Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez wzglgdu na liczebnoSi w drugim

ternlnle,
3. Kazdemu czlonlowi upraunionemu przysluguje I glos.

{ 2 4
l. Zauqd kieruje dzialalnoici4 StowarzyszerLia. zatzqdza lego majqtkiem i reprezentuje

go na zewrr4trz.
2. Zatz4d sldada siq z piqciu do dziewipciu czlonk6w pouolywanych i odwot,'wanych

przez Walne Zebranie, w tym : Prezesa, 1-2 Wiceprezes6w, Sekretarza, Skarbnika

oraz pozostalych Czlonl6w Zarz4du, kt6rzy stanowi4 sklad Zarz4du Klubu

3. Zarzqd Stowarzyszenia zbiera sig co najmniej raz na p6l roku.
4. Stowarzyszenie dziala w oparciu o ustawq po2fku publicznego i wolontariacie.

$ 2 5
Do kompetencji ZaEAdu nalezy:

1) Reprezentowanie Stowazyszenia na zewn4trz i dzialanie wjego imieniu,

2) Wykoryatanie uchwal Walnego Zebrania Czlonl6w,
3) Kierowanie caloksztahem dzialalno6ci Stowarzyszenia,
4) Uchwalanie budzetu Stowarzyszenia,

.!h.*r^
porz4dlu obrad zarz4d . ri{ffii."f,w;,i;fi",ry;!i#W'#i*n

W Walnych Zebraniach Czlonk6w bior4 udzial z glosem slanowi4c ym czlonkowt{"afoi7{q!

zwyczajri oraz z glosem doradcz),rn czlonkowie nadzwyczajni i wspieraj4cy. 
"*4:"

*"*,%i.:{;t'1!+^"'tt-
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4) O teminie, miejscu i proponowanym
wszystkich czlonk6w co najmniej na 14



,xa-?u
5) Zatz4dzaiie maj[tkiem i finansarni Sto warzyszenla, ':!*7?it3, 

^
6) Powol)'wanie komisji, sekcji lub innych organ6w doradczych i opinioda#fiiS'ia(SlL,

nadzorouanie ich fuialalno6ci, 
'";::?::,4;1?+

7) Przyjmowanie nowych czlonk6w Slowarzyszenia, ?:!:fr?i&+ 
.

8t Skreilanie z listy czlonJ<ow. 'rfu;?{_"r!

9) Zwotywade Walnego Zebrania i ustalenie projektu porz4dku obrad, ra;g?*;a

l0)Powofwanie i odwolyrvanie kierownika klubu oraz zatrudnianie pmcownik6w, "' 'l.+

1 I ) Ustalanie ,rysoko6ci skladek czlonkowskich i innych Swiadczei finansorych
czlonk6w.

s26
W razie zmniejszenia liczebnoSci skladu wladz Stowasyszenia w czasie kadencji,
uzupelnienie ich skladu moze nast@ii drodze kooptacji, kt6rej dokonuj4 pozostali
czlonkowie organu, kt6rego sklad ulegl pomniejszeniu. W tym trybie mozna powolai nie
wigcej ni2 1/3 skladu organu.

$ 2 7
1. Komisja Rewizyjna sklada sig z trzech czlonk6w, w tym przewodnicz4cego i

seKretarza.
2. Caloksztalt dzialalnoSci Stowarzyszenia, a w szczeg6lnoSci jego dzialalnoSi

finansowo - gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
3. W sklad Komisji Rewizyjnej nie mog4wchodzii czlontowie Zarzqdu.
4. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maj4prawo bra6 udzial w posiedzenlachZarzqd:u.

$ 2 8
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale2y:

1) Kontrola bie2qcej dzialalnosci Stowarzyszenia z uwzglpdnieniem spraw maj4rkowych,
gospodarczych i fi nansowych,

2) Egzekwowanie od Zarz4du wyja6nieri dotycz4cych jego dzialalnodci,
3) Skladanie Walnemu Zebraniu Czlonk6w sprawozdaaia ze swej dzialalnoici,
4) Zg)aszante na zasadzie wyl4cznego prawa raniosku o udzielenie absolutorium

Zarzqdowi,
5) Wystgpowanie z wnioskiem o zwolanie Nadzrayczajnego Walnego Zebtaia.

s 2 e
l. Sekcje sqjednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, tworzonymi przez Zarz$ w

celu realizacji statutowych zadari w poszczeg6lnych dyscyplinach spofiL.
2. Sekcje grupuj4 czlonkdw Stowarzyszenia wedlug ich zainteresowaf.
3. Dzialalno6ci4 poszczeg6lnych sekcji kiemj4 kierownicy powolywani przez Zarzqd.

{ 3 0
Za aktywny udzial w realizacji zadari Stowarzyszenia przyznawane s4 wyr62nienia i nagrody.
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W razie naruszenia postanowiei Statutu oru uchwal wladz Stowar 
"y""" 

untE&Ezi6*flt .
LZS, zalzqdo\ /i przysluguje prawo wynierzania kar, zgodnie z u 

"b*ao"y^ 
r"9n"?nft.&kll|)2 .' '';,"E*tk^.

$ 32 %W"\{,e.* }"P"
l. Stowarzyszenie moze mi€i maj4tek ruchomy, nieruchomoici ''ulg}hP,

2. Maj4tek Stowarzyszenia powstaje ze skladek czlonkowskich, dotacji, darowizr, ", 
't|

spadk6w, zapis6w, dochod6w z wlasnej dzialalnoSci oraz obfito6ci publicznej.
Funduszarni i maj4tkiem Stowasyszenia zaxzqdza Zatz4d.
Dla watno3ci oiwiadczef woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i
obowiq4k6w maj4tkowych wpragane jest wsp6ldzialade dw6ch czlo*6w Zatzqdt,
w tym Prezesa.

5. Oiwiadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwyklego zarzAdu moze
skladai jednoosobowo Prezes lub tura osoba upowa2niona do tego ptzez Zuzqd.

$ 3 3
l. Stowarzyszenie rozwi4zuje siq na podstawie uchwaly Walnego Zebrania podjqtej

wigkszo6ci4 2/3 glos6w lub w innych pzypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmuj4c uchwalg o rozwi4zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie ohedla spos6b

jego likwidacji oraz ptzeznaczerie maj4ku Stowarzyszenia.

$ 3 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maj4 zastosowanie pzepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o kultwze fvycznej.

3 .
4 .
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