STATUT
KLUBU STRZELNICTWA SPORTOWEGO „SNAJPER”
Tekst jednolity z dnia 31 marca 2008 roku.
ROZDZIAŁ I
Nazwa, Teren działania, Siedziba, Charakter Prawny
§1
Klub nosi nazwę: Klub Strzelectwa Sportowego „SNAJPER” w Garwolinie
(w skrócie KSS „SNAJPER”), zwany dalej Klubem i działa na podstawie przepisów prawa
oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania Klubu jest miasto Garwolin oraz Powiat Garwoliński.
§3
Siedzibą Klubu jest miasto Garwolin.
§4
Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, reprezentowanym przez Zarząd
Klubu. Klub może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.
§5
Klub opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.
Klub może zatrudniać osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców do
prowadzenia spraw z zakresu działalności statutowej i oświatowej.
§6
Klub może w celu realizacji swych celów statutowych współpracować z innymi
organizacjami lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych.
ROZDZIAŁ II
Cele, sposoby działania
§7
Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie
rozwój i popularyzację strzelectwa w mieście Garwolin i w powiecie garwolińskim
§8
1.Klub realizuje swoje cele przez:
1.1.organizację treningów i zawodów strzeleckich dla nie zrzeszonych.
1.2.propagowanie strzelectwa wśród młodzieży, oraz sprawowanie patronatu nad
wybranymi Uczniowskimi Klubami Sportowymi o profilu strzeleckim.
1.3.szkolenie zawodników i członków Klubu.
1.4.realizację kalendarza imprez sportowych.
1.5.organizowanie zawodów strzeleckich oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
1.6.sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Klubu oraz
nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, przepisów i zasad uprawiania sportu
strzeleckiego.
Klub wyżej wymienione działania wykonuje samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi
Organizacjami.
2.KSS SNAJPER może organizować odpłatne imprezy sportowe. Wpływy z tytułu
organizacji imprez sportowych przeznaczone są do realizacji celów statutowych.
3.KSS „SNAJPER” może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad,
określonych w odrębnych przepisach.
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4.Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu.
ROZDZIAŁIII
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§9
Członkiem klubu może zostać każda osoba fizyczna, spełniająca niżej wymienione warunki:
1. posiadająca obywatelstwo polskie lub zameldowana na terenie Polski
2. uprawiająca czynnie sport strzelecki lub wyrażająca chęć uprawiania sportu strzeleckiego.
3. pragnąca wnieść swój osobisty wkład w rozwój strzelectwa sportowego.
4.posiadająca aktualną opinię lekarską o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do
uprawiania strzelectwa sportowego.
5.posiadająca rekomendację stałego członka Klubu.
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych.
2. członków honorowych.
3. członków wspierających.
§ 11
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele polscy posiadający pełnię praw
publicznych i obywatelskich, przestrzegający postanowień Statutu i regulaminu Klubu.
§ 12
Członkiem Honorowym Klubu może zostać:
1.Każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu.
2.Członek Klubu ze stażem członkowskim nie mniejszym niż10 lat i ukończonym wiekiem 60
lat.
3.Członkom Honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, w tym
czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
4, Członkowie Honorowi zwolnieni są od płacenia składek.
Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne zebranie na wniosek Zarządu
Klubu lub pisemny wniosek co najmniej 50% członków Klubu.
§ 13
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna wspierająca
działalność Klubu organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób uznająca postanowienia
Statutu Klubu.
§ 14
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie
pisemnego zgłoszenia-wypełnionej deklaracji członkowskiej.
Uchwała Zarządu staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego i składki członkowskiej.
Obowiązki Członków Klubu
§ 15
1. Członkowie zwyczajni obowiązani są:
a. przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
b. aktywnie działać na rzecz rozwoju Klubu.
c. brać czynny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub.
d. regularnie opłacać składkę członkowską oraz inne opłaty ustalone w oparciu o statut
przez władze Klubu.
e. znać i przestrzegać wewnętrzne regulaminy klubowe.
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f.. znać i przestrzegać przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w zakresie
uprawianych konkurencji strzeleckich.
g. przestrzegać przepisów Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego.
2. Członkowie wspierający obowiązani są:
a. przestrzegać postanowień Statutu.
b. Wywiązywać się z innych zadeklarowanych zobowiązań.
§ 16
Członkowie mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu.
3. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu.
4. odwoływać się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania
5. reprezentować Klub na zawodach sportowych i innych imprezach.
6. korzystać z urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez regulamin wewnętrzny
Klubu.
§ 17
Członkowie wspierający mają prawa określone w §16 z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego.
§ 18
Członkowie i sympatycy Klubu mogą być wyróżniani według zasad określonych odrębnymi
przepisami.
§ 19
Członkowie Klubu naruszający Statut oraz Regulamin Klubu podlegają niżej wymienionym
sankcjom:
1. upomnienie.
2. wykluczenie z Klubu.
§ 20
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1. rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Klubu - po uregulowaniu zobowiązań
członkowskich.
2. wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd:
– za działalność sprzeczną ze statutem bądź uchwałami władz Klubu
– z powodu nie uczestniczenia w pracach Klubu.
– w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej trzech
miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia
3. w wyniku likwidacji Klubu
4. w przypadku śmierci członka Klubu.
§ 21
1.Od uchwały Zarządu o której mowa w § 20 pkt.2, członkowi przysługuje odwołanie do
najbliższego Walnego Zebrania, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu na co
najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.
2.Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust.1 przez Walne
Zebranie uchwała Zarządu o wykluczenie członka Klubu powoduje zawieszenie jego praw
członkowskich, wymienionych w § 16 statutu
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ROZDZIAŁ IV
Władze klubu
Władzami klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

§ 23
1. Kadencja władz Klubu trwa 5 lat.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym bądź tajnym.
3. Sposób głosowania uchwala Walne Zebranie Członków.
§ 24
W przypadku ustąpienia lub utracenia możliwości sprawowania funkcji członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, organy te uzupełniają swój skład metodą
kooptacji.
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji Prezesa Klubu, następcę powołuje Zarząd
Klubu. Zarząd może uzupełnić swój skład do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Wymagane jest zatwierdzenie tych członków przez najbliższe Walne Zebranie.

Walne Zebrania
§ 25
1. Najwyższą władzą Klubu jest Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków
Klubu zwoływane raz na 5 lat.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, zwoływane jeden raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Zebrania powyższe zwołuje Zarząd Klubu.
Kompetencje Walnych Zebrań.
1. Uchwalanie kierunków działalności.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności statutowej, finansowej oraz
wykonania uchwał Walnego Zebrania (raz w roku).
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Walnego
Zebrania Członków Klubu.
4. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązywaniu się Klubu.
5. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywanie sprawozdań organów Klubu.
§ 26
Termin, miejsce, porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu i powiadamia
członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
a. przez Zarząd Klubu z inicjatywy własnej.
b. na wniosek co najmniej 50% członków Klubu.
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu w terminie jednego miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku.
Obrady dotyczą wyłącznie spraw, dla których Zebranie zostało zwołane.
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§ 28
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w pierwszym terminie
wymaga jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§ 29
W przypadku braku quorum zebrania, zebranie odbywa się w drugim terminie określonym z
góry przez Zarząd.
W tym przypadku podejmowane uchwały są prawomocne, bez względu na liczbę
uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
§ 30
1.Prawo do głosowania mają członkowie Klubu, posiadający bierne i czynne prawo
wyborcze.
Głos doradczy posiadają:
1. władze ustępujące
2. członkowie władz zwierzchnich.
3. Osoby zaproszone.

§ 31

Zarząd Klubu

§ 32
1.Zarząd Klubu składa się z 6 osób, w tym Prezesa.
1.1.Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu na cały okres kadencji
1.2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swego grona
wiceprezesa, skarbnika i sekretarza
2.Członkowie Zarządu KSS „SNAJPER” nie mogą:
2.1.być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
2.2.pozostawać w stosunku pokrewieństwa powinowactwa, lub podległości z tytuły
zatrudnienia z członkami komisji rewizyjnej.
2.3.otrzymywać z tytułu członkostwa w zarządzie zwrotów uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca
2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Dz.U. nr
26 poz.306 z 2001 roku z póź. zm.
3.Członkowie KSS „SNAJPER” mogą być wybierani przez władze klubu do zarządów innych
stowarzyszeń i ich związków o charakterze strzeleckim.
4.Utrata członkostwa KSS „ SNAJPER” lub działania na jego niekorzyść, obligują
natychmiastowym cofnięciem rekomendacji oraz wnioskiem o odwołanie z zajmowanej
funkcji w zarządzie innych stowarzyszeń o charakterze strzeleckim lub ich
związków. Odwołany traci status przedstawiciela KSS „SNAJPER” a wszelkie decyzje
podjęte z jego czynnym udziałem nie są zobowiązujące dla zarządu KSS „SNAJPER”.
§ 33
Kompetencje Zarządu:
1. planowanie działalności.
2. przydzielanie członkom Klubu zadań indywidualnych, wynikających z programu
działania.
3. gospodarowanie majątkiem i funduszami Klubu oraz majątkiem i sprzętem powierzonym.
4. kontrolowanie osiągnięć sekcji strzeleckich.
5. reprezentowanie Klubu
6. kierowanie bieżącą pracą Klubu.
7. opracowywanie i zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.
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8. ustanawianie prokury.
9. udzielanie nagród i nakładanie sankcji na członków Klubu.
10. wnioskowanie o odwołanie członków KSS „SNAJPER” z funkcji w innych
stowarzyszeniach i ich związkach o charakterze strzeleckim.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykła większością głosów.
Komisja Rewizyjna
§ 34
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Klubu w tym Przewodniczącego.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej KSS „SNAJPER” nie mogą:
2.1.być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, lub
podlegać z tytułu zatrudnienia.
2.2.być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać
z tytułu pełnienia funkcji zwrotów uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w
wysokości wyższej niż określonej w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26
poz.306 z 2001 roku z póź. zm.)
§ 35
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej jeden raz w roku kontrolę całokształtu
działania Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem
celowości i gospodarności działań.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów.
2.Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych działań kontrolnych jest uprawniona
do:
2.1.żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
klubu,
2.2.żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień.
2.3.Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekłada Zarządowi
Klubu a w okresie sprawozdawczym Walnemu Zebraniu Członków Klubu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Klubu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień oraz żądania
usunięcia nieprawidłowości.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Klubu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu
§ 36
1. Na majątek Klubu składają się:
1.1.składki członkowskie.
1.2.darowizny.
1.3.spadki.
1.4.zapisy.
1.5.dochody z działalności gospodarczej.
1.6.dochody z ofiarności publicznej.
1.7.dotacje.
1.8.inne wpływy
2.Majątek Klubu jest niepodzielny i stanowi własność Klubu.
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Majątek służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
§ 37
Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Zarządu Klubu, podejmują dwie osoby:
Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu, Rozwiązanie się Klubu
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie
Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do udziału w tym zebraniu członków Klubu.
Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
§ 39
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony
zostanie majątek Klubu.
ROZDZIAŁVII
Postanowienia Końcowe
§ 40
1.Wykładnia przepisów niniejszego Statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach.
3.Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji.
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