Statut
Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”, w dalszej części
zwane klubem.
§2
1. Terenem działania klubu jest teren całego kraju. Klub współpracuje z organizacjami
zagranicznymi. Stowarzyszenie MoŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
2. Siedzibą klubu jest miasto Gostyń
§3
Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. Klub działa
zgodnie z niniejszym statutem, ustawą o sporcie i ustawą prawo o stowarzyszeniach.
§4
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw klub
moŜe zatrudniać pracowników.
§5
Klub uŜywa odznak, znaków organizacyjnych, pieczęci, flag i barw zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
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ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania
§6
Celem klubu jest:
1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.
2. Popularyzacja jazdy na rowerze i rozwój tej dyscypliny sportu rekreacyjnego, zabezpieczenie
odpowiednich warunków jazdy na rowerze.
3. AngaŜowanie do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-wypoczynkowych wszystkich
sympatyków, niezaleŜnie od wieku i stopnia sprawności fizycznej.
4. Organizowanie imprez rowerowych. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
5. Uczestnictwo dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu gostyńskiego między innymi w oparciu
o współpracę ze szkołami.
6. Rozwój infrastruktury umoŜliwiającej bezpieczną jazdę na rowerach.
§7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi oraz
szkołami oraz wszystkimi sympatykami jazdy na rowerze

ROZDZIAŁ III
Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§9
1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą być osoby fizyczne, które złoŜą pisemną deklarację, opłacą
składkę roczną i zostaną przyjęte przez zarząd.
2. Małoletni mogą być członkami klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu
i zadeklarują pomoc materialno-finansową.
4. Członkami honorowymi mogą zostać osoby, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju kultury
fizycznej i klubu.
5. Godność członka honorowego moŜe nadać walne zebranie członków klubu.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi do władz klubu,
2. poddawać ocenie działalność klubu i jego władz, a takŜe wysuwać postulaty i wnioski,
3. korzystać z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez zarząd,
4. uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez klub,
5. reprezentować barwy klubu w zawodach i imprezach sportowych,
6. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 11
Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem § 10 pkt 1.
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§ 12
Do obowiązków członków klubu naleŜy:
1. branie czynnego udziału w działalności klubu, szczególnie w realizacji programu przyjętego na
walnym zebraniu klubu,
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu,
3. płacenie składek na zasadach ustalonych przez walne zebranie klubu.
§ 13
Członkostwo w klubie ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
2. skreślenie z listy członków uchwałą zarządu w przypadku:
1) umyślnego naruszania postanowień statutu,
2) nie brania udziału w działalności klubu przez okres 24 miesięcy lub niepłacenia składek,
3. działania na szkodę klubu,
4. rozwiązania się klubu.

ROZDZIAŁ IV
Władze klubu
§ 14
1. Władzami klubu są:
- walne zebranie członków,
- zarząd klubu,
- komisja rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla waŜności głosowania
wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków.
4. W przypadku braku obecności w ustalonym terminie wymaganej liczby członków, władze klubu
podejmują wiąŜące uchwały w drugim terminie, bez względu na ilość zgromadzonych członków.
§ 15
1.
2.
3.
4.

Walne zebranie jest najwyŜszą władzą klubu i moŜe być zwyczajne albo nadzwyczajne.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez zarząd raz na cztery lata.
Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne walne zebranie klubu zwoływane jest przez zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek komisji rewizyjnej,
3. na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne walne zebranie powinno zostać zwołane w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia
wniosku i obradować nad sprawami postawionymi we wniosku.
§ 16

Ordynację wyborczą do władz stowarzyszenia oraz regulamin obrad ustala walne zgromadzenie.
§ 17
1. W walnym zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie klubu.
2. W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
- zaproszeni członkowie związków sportowych,
- inne osoby zaproszone przez zarząd.
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§ 18
1. Do wyłącznej kompetencji walnego zebrania klubu naleŜy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności klubu,
b) uchwalanie zmian w statucie klubu,
c) zatwierdzanie zmian w statucie klubu,
d) zatwierdzanie sprawozdań zarządu i udzielanie absolutorium,
e) wybór władz w głosowaniu jawnym, zgodnie z decyzją walnego zebrania,
f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady walnego zebrania.
2. Walne zebranie klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 19
1. Zarząd klubu składa się z 3 członków wybieranych przez walne zebranie klubu, z pośród siebie
wybierają prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
2. Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.
3. Do waŜności uchwał zarządu klubu konieczna jest obecność, co najmniej 2 członków zarządu
w tym prezesa lub wiceprezesa.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu, jego uprawnienia przysługują prezesowi
działającemu wspólnie z wiceprezesem lub sekretarzem.
§ 20
Do zadań zarządu naleŜy kierowanie bieŜącą działalnością klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie klubu na zewnątrz,
b) wykonywanie uchwał walnego zebrania klubu,
c) zarządzanie majątkiem i finansami,
d) przyjmowanie i skreślanie członków,
e) uchwalanie okresowych planów działania i budŜetu,
f) składanie sprawozdań z działalności klubu.
§ 21
1. Uchwałą o zawieszeniu czynności członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów.
Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie Klubu większością 2/3
głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu
w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 22
1.
2.
3.
4.
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Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
Do obowiązków komisji rewizyjnej naleŜy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej klubu,
przynajmniej raz w roku,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności
klubu,
c) wnioskowanie o udzielenie /lub odmowę/ absolutorium zarządowi,
d) uczestniczenie w posiedzeniach zarządu,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania,
w przypadku stwierdzenia raŜących nieprawidłowości.

§ 23
1. Członek Komisji rewizyjnej moŜe być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu,
jeŜeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób
zawiódł zaufanie członków klubu.
2. Uchwałą o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja
Rewizyjna większością głosów. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje
Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego
Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 24
W przypadku powstania wakatu w zarządzie lub komisji rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo
dokooptowania nowych członków spośród członków klubu. Liczba członków dokooptowanych nie moŜe
przekroczyć 2/5 pochodzących z wyboru.
Rozdział V
Majątek i fundusze klubu
§ 25
1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu sportu i turystytki,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e) inne wpływy z wyjątkiem dochodów z działalności gospodarczej.
§ 26
Dla waŜności oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw, wymagane są
podpisy dwóch osób, członków Zarządu klubu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 27
Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętego większością 2/3 głosów
przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 28
1. Rozwiązanie Klubu moŜe nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony
majątek.
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