STATUT
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „PILICA” w Białobrzegach
Rozdział 1
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Klub Sportowy “Pilica” w Białobrzegach, (w skrócie MKS
PILICA) i zwane dalej Klubem.
§2
Terenem działania Klubu jest obszar Miasta i Gminy Białobrzegi oraz gmin ościennych z siedzibą
Białobrzegi – Stadion.
§3
Klub posiada osobowość prawną.
§4
Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.
§5
Klub realizuje Uchwały tych związków sportowych, których jest członkiem, w zakresie sportu
kwalifikowanego.
§6
Godłem Klubu jest Syrenka.
Klub używa flagi i barw koloru – czerwono – biały.
§7
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
§8
Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków.
Rozdział 2
Cele i środki działania
Celem Klubu jest:
1. Dbanie o podnoszenie zdrowotności dzieci, młodzieży i dorosłych, dążąc do właściwego
rozwoju umysłowego i fizycznego.
2. Uczenie, wpajanie szacunku dla osób i zespołów w trakcie rywalizacji.
3. Opanowanie przez dzieci i młodzież podstawowych umiejętności różnych dyscyplin sportu
i aktywnego wypoczynku - rekreacji.
4. Tworzenie warunków i możliwości edukacji sportowej, społecznej i efektywnego
wypoczynku dzieci i młodzieży zainteresowanej grą w piłkę nożną.
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5. Uczestniczenie w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i
młodzieży uprawiających piłkę nożną.
6. Kształtowanie zasad etyczno – zawodowych, na jakich oparta jest praca z dziećmi i
młodzieżą.
7. Ochrona i troska o rangę i pozycję społeczno - zawodową osób prowadzących zajęcia
sportowe z dziećmi i młodzieżą.
8. Integracja środowiska lokalnego zainteresowanego młodzieżową piłką nożną oraz
pobudzanie aktywności społecznej członków Stowarzyszenia.
9. Rozbudowa bazy do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej.
10. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu.
11. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
12. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
13. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
14. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami stowarzyszenia.
15. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej.
§9
Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:
1. Organizuje sekcje sportowe i szkolenie zawodników, otacza opieka zawodników oraz
stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu.
2. Troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników sportowych i działaczy.
3. Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe, oraz uczestniczy
w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych.
4. Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki.
5. Organizuje kursy i seminaria oraz obozy dla zawodników, działaczy i instruktorów.
6. Zarządza posiadanymi obiektami sportowymi i urządzeniami sportowymi, dbając o ich
rozbudowę, remont i konserwację.
7. Współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego
wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.
8. Podejmuje działalność gospodarczą celem pozyskiwania środków finansowych na
realizację zadań statutowych.
9. Podejmuje inne działania w celu realizacji działalności statutowej.
§ 10
Klub realizuje zadania we współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.
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§ 11
Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze
swojej działalności.
Rozdział 3
Członkowie i ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. nadzwyczajnych,
3. uczestników.
§ 13
1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji imiennej
przyjętej przez Zarząd Klubu.
§ 14
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym oraz czynnym
i biernym prawem wyborczym.
2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych.
3. Otrzymywać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.
4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań,
(zadań)
5. Korzystać z urządzeń Klubu.
6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.
§ 15
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.
2. Regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Czynny udział w działalności Klubu.
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§ 16
1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być osoby prawne zainteresowane lub
współdziałające w rozwoju kultury fizycznej w środowisku.
2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia
przyjętego przez Zarząd Klubu.
§ 17
Członkowie nadzwyczajni maja prawo:
1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.
§ 18
Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:
1. Udzielanie pomocy finansowych i rzeczowej realizacji jego statutowych zadań.
2. Regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Przestrzeganie postanowień statutu.
§ 19
1. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności Klubu, za
zgodą swoich opiekunów, a młodzież szkolna – także za zgodą władz szkolnych.
2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Klubu
z wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach Klubu.
§ 20
Członkostwo wygasa:
1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań
finansowych.
2. Skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych
zadań lub nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.
3. Wykluczenia członka Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu.
4. Rozwiązania Klubu.
Rozdział 4.
Władze Klubu
§ 21
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków
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b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 2 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały
Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz
zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność, co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania.
Walne Zebranie Klubu
§ 22
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej raz na rok przez Zarząd, przy czym termin
miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż
na dwa tygodnie przed datą zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd w skutek:
a) Żądaniu organu rejestracyjnego,
b) uchwały Zarządu Klubu,
c) żądania Komisji Rewizyjnej,
d) wniosku co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty
zgłoszenie uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
6. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co
najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności 1/3
uprawnionych.
7. Walne Zebranie Klubu w wyjątkowych przypadkach może przyznać tytuł Honorowego
Prezesa Klubu.

§ 23
1. W Walnych Zebraniach Klubu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie.
2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
§ 24
W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:
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1. Przedstawiciele nadrzędnych władz Klubu,
2. Osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Klubu,
2. Uchwalenie planów działalności Klubu,
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.
4. Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wybór Prezesa Klubu.
6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz preliminarzu budżetowego.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o zawieszeniu lub wykluczeniu członka Klubu.
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
lub członków.
Zarząd
§ 26
1. Zarząd składa się z minimum 9 członków.
2. Walne Zebranie upoważnia Zarząd do rozszerzenia członków Zarządu Klubu.
3. Zarząd wybiera spośród swojego grona Prezydium na czele którego stoi Prezes Klubu oraz:
a) 1 – 2 wiceprezesów,
b) sekretarza,
c) skarbnika.
§ 27
I. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych,
2. Realizowanie programu w zakresie powszechnej kultury fizycznej,
3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4. Uchwalanie budżetu Klubu,
5. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,
6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków Klubu,
udzielanie im pomocy oraz koordynowania ich działalności
7. Powoływanie zespołów, sekcji specjalistycznych, komisji lub innych organów
doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności,
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8. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu,
9. Uchwalenie wysokości składek członkowskich,
10. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania
i Komisji Rewizyjnej,
11. Powoływanie zespołów do prowadzenia działalności gospodarczej,
12. Prezes Klubu lub upoważniona osoba reprezentuje Klub na zewnątrz, przewodniczy
w posiedzeniach Zarządu, aprobuje wydatki Klubu, przestrzega wykonania
postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zebrania, ma obowiązek kontroli nad
stanem kasy, prowadzenia ksiąg i majątkiem Klubu,
13. Prezes Klubu wraz z innymi członkami Zarządu podpisuje pisma dotyczące
zasadniczych spraw Klubu.
§ 28
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium,
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się, co najmniej raz na dwa tygodnie.
Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,
2. Komisja Rewizyjne wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
3. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo –
gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5. Członkowie komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
§ 30
Komisja Rewizyjna:
1. przeprowadza okresowe kontrole statutowe i finansowe oraz gospodarczej działalności
Klubu, co najmniej 2 razy w roku,
2. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
3. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa termin ich usunięcia,
4. składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności oraz posada wyłączne
prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
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Rozdział 5
Sekcje Klubu
§ 31
Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji
statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności
statutowej Klubu.
§ 32
Sekcje grupują członków klubu według ich zainteresowań.
§ 33
Działalnością sekcji kieruje ich kierownik powołany przez Zarząd.

Rozdział 6
Nagrody i kary
§ 34
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
§ 35
W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo
wniesienia kary upomnienia, nagany i wykluczenia z Klubu.
Rozdział 7
Majątek i fundusze
§ 36
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) dotacje państwowe,
b) wpływy ze składek członkowskich,
c) darowizny,
d) inne wpływy z działalności statutowej Klubu,
e) wpływy z działalności gospodarczej.
§ 37
1. Dla działalności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane
jest współdziałanie prezesa, skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków
Zarządu.
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