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I . Stoqaxzyszeniekultury frzycznelo nazwieLudowy Klub SportowyOLYMP, zwane
jest dobrowolnym,samorz4dnymi trwalym zzeszeniemo
dalej Stowarzyszeniem,
celachniezarobkowycb,skupiaj4cym6rodowiskoludzi kultury fizycznej, aw
szczeg6lnodcizawodnik6w,trener6w,dzialaczyspoiowych i slmpatyk6w spoltu,
maj4cymna celu integracjgSrodowiska,prezentacjQ
osiqgniq6zawodnik6woraz
rozw6j i stalepodnoszeniepoziomusportuwyczynowegoi rekreacyjnego.

$2
jestBlome.
l. Siedzib4
Stowaxzyszenia
2. Stowarzyszenie
dzialanatereniewojew6dztwamazowieckiego.
$3
jestosob4prawn4i dzialanapodstawie
StowaEyszenie
prawapolskiego,
w tymw
szczeg6lnosci:
ustawypmwoo stowarzyszeniach
orazustawyo kulturzefizycznej.
$4
jest czlonftiemwojew6dzkiegoi og6lnokajowego ZrzeszeliaLudowe
L Stowarzyszenie
ZespolySportowe.
Stowarzyszenie
mozeby6 czlonkieminnych organizacjisportowych.

Stowaryszenie
uz],wagbdla,flagi i barwZrzlrl"niu frrAow"z"rpoly Sportowe.
$6
Stowaxzyszenie
uzJMapieczqcipodluznejz napisem:
,,LudowyKlub SportowyOLYMP".
$7
Srowarzyszenie
opierasuqdzialalno(inaaktyvrroiciogoluczlonk6w.
$8
CelamiStowaEyszenias4:
- integracjaSrodowiskazawodnik6w,trener6w,dzialaczysportowychi sympatyk6wspoduna
tereniemiastai gminyBlonie,
- rcprezedacjawyzej wymienionegoSrodowiskat7azew]]r4t:tz,
- prezentacjaosiqgniq6sportowych,

- rozwoJ
jegopoz,o^u ,u r"i"6ffig,
roin)chd)sc)?lin
podnoszenie
spoduorazstale

Bronie.
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- podnoszeniepoziomukulturalnegoi sportowegoczlonk6w Stowarzyszenia,
- organizacjamasowychimprez spoftowychi rekreacyjnych,
- rozw6j bazy spoltowo - rekreacyjnejStowarzyszema.
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Realizacjicel6wokeSlonychw g 8 sluz4wszczeg6lno$ci
:
- orgarizacjai prowadzenieklubu sportowego,
- organizowanie
w mmachklubu sekcjii szkolefsporlowych,
- organizowanier62negorodzajuzawod6wi imprez sportowychoraz uczestniczenlew
pafstwow),mi wewn4trzorganizacyjnymsystemiezawod6wsportowych,
- propagowanierozwoju kultury fizycznej poprzezakqvne uczestniczeniew realizacji
prograrn6w
gminnych,wojew6dzkich
$rodowiskowych,
i krajowychZrzeszeiaLZS,
- organizowanie
kurs6w,seminari6w,
oboz6wszkoleniowych
dla zawodnik6wi dzialaczy,
- zarz4dzanie
posiadanyrni
obiektamii urz4dzeniami
sportowymiorazrekeacyjnymimaj4ce
na celuich rozbudowQ,
modernizacjQ,
utEymaniew nalezltymstanieu2)tkowym,remonty
i konserwacje,
- wsp6ldzialaniew zakresierozwoju r62nychdysclplin sportuoraz form aktl.rvnego
wlpoczyrkuz wla(ciwlmi instytucjamii organizacjarni.
- prowadzenie
dzialalnosci
gospodarczej
wspieraj4cej
realizacjg
cel6wStowarzyszenia
oraz
zwiqzanez rym zatudianie pracownik6w z zachowaniemobowi4zuj4cychw tl1n zakesie
przepis6w.
- prowadzenie
dzialalnoSci
kulturalnej,rekreacyjnej
i towarzyskiejintegruj4cqi
czlod<6w
Stowarzyszenia.

sl0
WszystkieorganyStowarzyszenias4wybieranei zobowi4zanedo skladaniawyborcom
sprawozdania
ze swejdzialalnosci.

1.
a)
b)
c)

$ll
CzlonlowieStowarzyszenia
dziel4signa:
czlonk6wzwyczajnych,
czlonk6wnadzwyczajnych,
czlonk6wwspieraj4cych.

$ 12
l . Czlonkamizwyczajnymi stowarzyszenie
sqosobypelnoletnie,kt6re zlo2yly wnioseko
przyjQciei zostalyprzyjQteprzezZan4d..
2 . Czlontaminadzwyczajnyrni
sqosobymaloletniezazgod4swoichprawnych
opiekun6w,kt6rezlozyly\anioseko przyjQcie
do Stowarzyszenia
i zostalyprzyjQte.
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pouzyslaniu
pelnoletnioici
Czlonlor,rie
nadzwlczajni
staj4sijczlo*aiAzJ':','1<,,
zwyczajnymi.
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$ 13
1. Czlonekzwyczajnymaprawobrai udzialw zyciuStowarzyszen
t^, *
"t"""gaikft{3i*o,
'rW:*{*" ,,
a) Uczestniczy6w walnych zebraniachStowarzyszenia
z glosemstanowiqclm
czynnymi biemymprawemwyborczym,
";!.;u':A, '
b) Wnioskowa6we wszystkichsprawachdotycz4cychcel6w i funkcjonowaria'o'"f
Stowaeyszeni
a orazdzialalno6ci
organ6wStowarzyszenia,
PosiadailegitymacjgStowazyszenia,uZywai godla i barw klubowych,
d) Brad czynnyudzial w imprezachsportowych,
Korzystaiz obieLl6wi urzqdzeri
Stouarzlszenia.
Otrz)'n).wai od organ6wStowarzyszenia
pomocw zakesie jego statutouychzadan.
2 . Czlonkowie nadzwyczajnikorzystajqz praw przysluguj4cychczlonkom z*yczajnym
z tym, Zez praw wymienionychw ust. 1 a) korzystaj{ z ograriczeniamiw}'nikaj4c1'rni
z art. 3 ust. 2 i 3 ustawyprawo o stowarzyszeniach.
$14
CzlonkowieStowarzyszeniazobowi4zanis4do:
a) Przyczynianiasiq swoj4postaw4i dzialaniemdo waostu roli i znaczenia
Stowalzyszenia,
b) Popierania
i czlnmegorealizowania
cel6wStowarzyszenia
c) Pzestrzegania
Statutui uchwalStowarzyszenia
i powszechnie
prawa,
obowi4zuj4cego
d) Regulamego
oplacaniaskladekczlonkowskich.

$l s
1 . O przyjQciuw poczetczlonl6w decydujeZarz4dStowarzyszenia
zwyklqwigkszoscr4
glos6ww drodzeuchwaly.
2 . PrzyjQcie
nastQpuje
na podstawie
deklaracjiorazzobowi4Tania
organizacyjnego
podpisanych
przezosobgubiegajqcq
sigo przyjqcie.
jest skuteczIle
3 . PrzyjQcie
z chwilqdorQczenia
zaintercsowanemu
pisemnego
zawiadomienia
i po uiszczeniu
oplatwpisowych.

s16
1.
l)
2)
a)
b)

Przyczynyskreslenia
z listy czlonk6wStowazyszenia:
Pisemna
rerygnacja
zlozona
Zarzqdo\i
WykluczenieprzezZanqd'.
Za dzialalnosi sprzeczn4z uchwalamiorM StatutemStowarzyszenia,
Za z leganiez oplat4skladki czlonkowskiejprzezokresdlu2szyni2 6 miesigcypo
uprzednimpisemnyn upomnieniu,
c) Za nieusprawiedliwionenie branieudzialu w pracachStowarzyszenia,
d) Ze rzglgdu na utratQpraw obrratelskichw wynikuprawomocnego
wl,rokus4du,
3) Smiericzlonka

Od uchwalyw sprawiewykluczeniaczlonkowiprzyslugujeodwolaniedi WaFdi"
na piSmieZarzqdowico najmniej14dni przedterminem
Czlonk6w,zgloszone
UchwalaWalnesoZebraniaiestostateczna.
Zebrania.

/'

statutoweja Zarz4dpodj4luchwalgw sprawieich przyjqcia.Formqi rodzaj
dzialalnosci
wspieraniaStowazyszeniaczlonlowie wspienjTcy ustalqz Zav4dem Stowarzyszenia.

$l e
maj4prawo:
Czlontowiewspieraj4cy
pzedstawicieliw WalnychZebraniach
z giosern
1) Bra6udzialpoptzezupowaznionych
doradczl;rn,
2) Zglaszaipostulatyi wnioskiwobecorgan6wStowarzyszenia
3) Korzystai w miargmo2liwoSciKlubu z obiekt6wi urz4dzenStawatzyszenia.

1.
a)
b)
c)
2.
3.
4.
5.
6.

7.

i.
2.

$20
WiadzamiStowarzyszenia
sq:
WalneZebranieCzlonk6w.
Zatzqd,
KomisjaReuizlna.
trwa czterylata.
KadencjawszystkichwladzStowarzyszenia
jednej
wiadzyStowarzyszenia.
Czlonekmo2ebyi wybranytylko do
pelni4funkcjehonorowo.
Czlonkowiewla& Stowarzyszenia
Wyb6r do Zarz4dui Komisji Rewizyjnejodby'wasiEw glosowaniujawnym lub
tajnln, w zaleznoiciod uchwalyWalnegoZebrania.
postanowienia
Jezeliszczeg6lowe
Statutunie stanowiqinaczej,uchwalyWalnego
Zgromadzetia zapad,aj4
zwykl4 wigkszoSciqglos6w,przy czyrn dla ich waznodci
w
wymaganajestobecnodico najmniejpolowyliczbyuprawnionychdo glosowama,
drugim za5teminie bezwzglqduna ilo56obecnych.'
W razier6wnodciglos6wrczstEygaglosprzewodniczqcego
zebrania.
zwykl4wiEkszosciq
glos6wprzy
UchttalyZatz4dti KomisjiRewizyjnejzapadaj4
polowy
obecnosci
skladu.
{ 21
jest
WalneZgromadzenie
Czlonk6w najuy2srymorganemStowarzyszenia.
'ltlalne
Z'lyczalne
razdo
l)
ZebranieCzlonk6wzwohje Zarz4djakosprawozdawcze
nz na czterylata.
roku a jako sprawozdawczo- ..,qyborcze
2) NadzwyczajneWalneZebranrerwoluje Zarzqdz wlasnejinicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnejlub napisemnywniosekco najmniej1/3czlonk6w.
jest zwollnvane
przezZarzqdw ci4gumiesiqca
od
3) Nadzwyczajne
WalneZebranie
diakt6rychzostalozwolane.
otrzymaniau,nioskui obradujenadsprawami,

.!h.*r^

zarz4d
. ri{ffii."f,
obrad
4) O teminie, miejscu i proponowanymporz4dlu
wszystkichczlonk6wco najmniejna 14dni przedZebraniem.
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W WalnychZebraniachCzlonk6wbior4 udzial z glosemslanowi4cym czlonkowt{"afoi7{q!
zwyczajri orazz glosemdoradcz),rnczlonkowienadzwyczajnii wspieraj4cy.
"*4:"
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$23
l. Do kompetencjiWalnegoZebraniaCzlonk6wnale2y:
1) Uchwalanieplan6wdzialalnojciStowarzyszenia,
2) Rozpatrywaniei przyjnowanie sprawozdaaZarz4dui Komisji Rewizyjnej oraz
dokonyranie ocenycaloksaaltudzialalno6ciStowarzyszenia,
Zarz4dowi,
3) Udzielarie absolutodumnastqpujqcemu
iKomisjiRewizljnej.
4) Wyb6rZarz4du
do
5) Podeimowanieuchwal \a,ewszystkichsprawachniezastrzezonych
pozostalych
organ6wStowazyszenia,
kompetencji
fegulamin6wdzialaniaZarz4dui KomisjiRewizyjnej,
6) Zatwierdzanie
na dzialalnoS(Zanqdn,
7) Rozpatrywanieskargczlont6w Stowarzyszenia
8) Rozpatrywanieodwolai od uchwalZarz4duwniesionychprzezczlonk6w
Stowarzyszenia,
9) Podejmowanieuchwalw sprawierozwiqzaniaStowarzyszenia.
2. ZmianaStatutu,odwolanieZarzqdu,Komisji Rewizyjnejvymagakwalifikowanei
wigkszo$ci50% plus 1 glos, przy obecno6cipolowy czlont6w z'tyczajnych
w pierwszymterminiei bez wzglgduna liczebnoSiw drugim
Stowarzyszenia
ternlnle,
3. Kazdemuczlonlowi upraunionemuprzyslugujeI glos.

l.
2.

3.
4.

{24
zatzqdzalego majqtkiemi reprezentuje
Zauqd kieruje dzialalnoici4StowarzyszerLia.
go na zewrr4trz.
Zatz4d sldadasiq z piqciu do dziewipciu czlonk6w pouolywanych i odwot,'wanych
Skarbnika
Sekretarza,
przez Walne Zebranie,w tym : Prezesa,1-2 Wiceprezes6w,
orazpozostalychCzlonl6w Zarz4du,kt6rzy stanowi4 skladZarz4duKlubu
zbierasig co najmniejraz na p6l roku.
ZarzqdStowarzyszenia
i wolontariacie.
dzialaw oparciuo ustawqpo2fku publicznego
Stowarzyszenie

$25
Do kompetencjiZaEAdunalezy:
na zewn4trzi dzialaniewjego imieniu,
Stowazyszenia
1) Reprezentowanie
2) Wykoryatanie uchwal WalnegoZebraniaCzlonl6w,
3) Kierowaniecaloksztahemdzialalno6ciStowarzyszenia,
4) UchwalaniebudzetuStowarzyszenia,

,xa-?u

':!*7?it3,

5) Zatz4dzaiiemaj[tkiemi finansarniStowarzyszenla,
^
6) Powol)'wanie
komisji,sekcjilub innychorgan6wdoradczych
i opinioda#fiiS'ia(SlL,
'";::?::,4;1?+
nadzorouanie
ichfuialalno6ci,
?:!:fr?i&+
7) Przyjmowanie
nowychczlonk6wSlowarzyszenia,
'rfu;?{_"r! .
8t Skreilanie
z listyczlonJ<ow.
ra;g?*;a
9) ZwotywadeWalnegoZebraniai ustalenieprojektuporz4dkuobrad,
l0)Powofwaniei odwolyrvanie
"' 'l.+
kierownikaklubuorazzatrudnianie
pmcownik6w,
1I ) Ustalanie,rysoko6ciskladekczlonkowskich
i innychSwiadczeifinansorych
czlonk6w.

s26
W raziezmniejszenia
liczebnoSci
skladuwladzStowasyszenia
w czasiekadencji,
uzupelnienie
ich skladumozenast@ii drodzekooptacji,kt6rejdokonuj4pozostali
czlonkowieorganu,kt6regoskladulegl pomniejszeniu.W tym trybie moznapowolai nie
wigcejni2 1/3skladuorganu.
$27
1. Komisja Rewizyjna skladasig z trzechczlonk6w,w tym przewodnicz4cego
i
seKretarza.
jego dzialalnoSi
2. CaloksztaltdzialalnoSciStowarzyszenia,
a w szczeg6lnoSci
podlegakontroliKomisjiRewizyjnej.
finansowo gospodarcza
3. W skladKomisjiRewizyjnejnie mog4wchodziiczlontowieZarzqdu.
4. CzlonkowieKomisji Rewizyjnejmaj4prawobra6udzialw posiedzenlachZarzqd:u.
$28
Do kompetencji
KomisjiRewizyjnejnale2y:
1) Kontrolabie2qcejdzialalnosci
Stowarzyszenia
z uwzglpdnieniem
sprawmaj4rkowych,
gospodarczychi fi nansowych,
2) Egzekwowanieod Zarz4duwyja6nieridotycz4cychjego dzialalnodci,
3) Skladanie
WalnemuZebraniuCzlonk6wsprawozdaaia
ze swejdzialalnoici,
4) Zg)aszantena zasadziewyl4cznegoprawaranioskuo udzielenieabsolutorium
Zarzqdowi,
5) Wystgpowaniez wnioskiemo zwolanieNadzrayczajnego
WalnegoZebtaia.

s2e
l. Sekcjesqjednostkami
organizacyjnymi
Stowarzyszenia,
tworzonymiprzezZarz$ w
celu realizacji statutowychzadariw poszczeg6lnychdyscyplinachspofiL.
2. Sekcjegrupuj4czlonkdw Stowarzyszenia
wedlug ich zainteresowaf.
3. Dzialalno6ci4
poszczeg6lnych
sekcjikiemj4kierownicypowolywaniprzezZarzqd.
{30
Za aktywnyudzial w realizacji zadariStowarzyszenia
przyznawanes4wyr62nieniai nagrody.
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W razienaruszenia
postanowieiStatutuoru uchwalwladzStowar
untE&Ezi6*flt
.
"y"""
LZS, zalzqdo\/i przysluguje
prawowynierzaniakar,zgodniez u
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$32
l. Stowarzyszenie
mozemi€i maj4tekruchomy,nieruchomoici
powstajezeskladekczlonkowskich,
2. Maj4tekStowarzyszenia
dotacji,darowizr,
spadk6w,zapis6w,dochod6wz wlasnejdzialalnoSci
orazobfito6cipublicznej.
3 . Funduszarnii maj4tkiemStowasyszeniazaxzqdzaZatz4d.
4 . Dla watno3cioiwiadczefwoli w imieniuStowarzyszenia
w zakresieprawi

}"P"
%W"\{,e.*
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obowiq4k6wmaj4tkowychwpragane jest wsp6ldzialadedw6ch czlo*6w Zatzqdt,
w tym Prezesa.
5. Oiwiadczeniawoli w imieniu Stowarzyszeniaw zakresiezwyklego zarzAdumoze
skladai jednoosobowoPrezeslub tura osobaupowa2nionado tego ptzezZuzqd.
$33
l. Stowarzyszenierozwi4zujesiq na podstawieuchwaly WalnegoZebraniapodjqtej
wigkszo6ci42/3 glos6w lub w innychpzypadkachprzewidzianychprzepisamiprawa.
2. Podejmuj4cuchwalgo rozwi4zaniuStowarzyszenia
WalneZebranieohedla spos6b
jego likwidacji orazptzeznaczeriemaj4ku Stowarzyszenia.

$34
W sprawach
nie uregulowanych
niniejszymstatutem
maj4zastosowanie
pzepisyustawy
Prawoo stowarzyszeniach
orazustawyo kultwzefvycznej.
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