}$Totrcł( PAMFIAL$Y KLUB SPORTO|Y\

"HALEMBA,

Ruda Śłąpka 41,76
tI 14o Maia 36

sTAIIJ-r

NlP 641-22-58-225,
REG9Ka?61PER?Ęo Parafi alnego Klubu
Sportowego,,Halemba''

R0ZDZIAł,l
Nazwą teren działania, siedziba i charakter prawny.
§.1.

Katolicki Pllfialny Klub Sportowy ,,Halemba" zvłarty dalej ,,Klubem", jest stowarzyszeniem nznszającym
uczniów szkc>ł, rodziców uczrriów, naucąycieli i sympatyków. Jest dobrowolnym, Śamorądnym, Ń;ł.
zrzęszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną.
§.2.

l. Klub swoje dzińania może rea|izować na terenie miasta Ruda Śląską na terenie Rzeczpospolitej
2.

Polskiej, jak również poza granicami kraju.
Siedzibą Klubu jest Parafia p.w. MB Różńcowej w Halembie.
§.3.

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycmej w rozumieniu art.6 ust.2 (1) ustawy o kulturze fizycmej

(Dz'U.Nr81,poz.889)izt@iązkowiwpisudoKrajowegoRejestruSądowegooraz
posiada osobowoŚĆ prawrą (art. 13 ust.3 ustawy o kulturze ftzycme

z dnia

18 lipca 2001 r.)

§.4,

1. Klub

2.
3.

działa zgodnie z ustawą o kulturze ftzycmej, ustawą o sporcie kwalifikowanym, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaĘoraz własnym statutem.
Klub może byó człoŃiem okręgowych, regionalnych zvńązków spońowych oraz ogólnopolskich
nłiązków sportowych.
KIub działaw ramach Katolickiego Stowarzyszenia Spońowego Rzeczypospolitej Polskiej.
§.5.

Klub uzywa pieczęci, godłą flagi, barw, oznak
przepisami.

i

znaczków otganiz.acyjnvch zgodnie z obowiązującymi

§.6.

Biskup diecezjalny wyrńa aprobatę na powołanie

i

działalnośćklubu. Wyutacza również dla Klubu

asystenta koŚcielnego.( Kanony 298-299 Kodeksu Prawa Kanonicanego oraz ań.35 ust.l ustałyy z dnia 77
1989

maja

o stosunku Pństwa do Kościoław RzecrypospolĘ Polskiej - Dz, IJ. Nr 29, poz, l54 z późniejszymi

zmianami),

§.7.

Asystent jest kapłanem, który sprawuje opiekę duchową nad Klubem canwając, by dzińał On zgodnie
z nauczaliem Kościołai Statutem Klubu. Asystent ma prawo udziału w zebraniach z głosem doradczym
w sprawach organizacyjnych.
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Fi0ZDZIAŁ2
cele i środki działania
§.8

1. Celem Klubu jest:
a. Rozwijanie

b.

c.
d.
e.

f.

g.

ż. Klub

działalnościprowadącej do utrzymania

społeczeństwa.

i

podnoszenia sprawności ftzycnej

Organizowanie działalnościsportowej ze szczególnych uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.

Organizowanie uczniom pochodących z rodzln nrajdujących się w trudnej sytuacji
zyciowej i materialnej lub zyjących w niedostatku, rożmych form współzawodnictwa
spońowego.
Krzewienie zamiłowania do systemaĘcnlego uprawiania rekreacji ftzycnej i sportu.
Propagowanie i rozwój spońu rodzinnego.
Realizacja wszelkich programów profilaktyczrych mających na celu zapobieganie środkom
uzależnienia.
Promocja Miasta Ruda ŚĘska.

realizuje swoje cele poprzez:
Planowanie i organizowanie pozalekryjnego życia sportowego uczniów pochodących z

h,

i.

rodzin zrrajdujących się w szczegó|nie trudnej sytuacji zyciowej i materialnej
w stosunku do reszĘ społeczeństwa, w oparciu o mozliwości obiektowe i sprzętowe
szkoł oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympaĘków Klubu,

w oparciu o zasady etyki katolickiej.

Angżowanie wszystkich uczniów, a

w

szczególności uczniów pochodących

z

rodzn

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, do różnych form akĘwnościruchowej, gier

izabaw.
Uczestnictwo w imprezach sportowych, turystycnrych i pielgrzymkowych organizowanych
na obszarze działania samorądu terytorialnego i poza nim.
k. Organizowanie zajęó sportowych dla uczniów szkĄ pochodzących z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej lub zyjących w niedostatku, w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawnościftzycmej i umysłowej.
l. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadń sportowych i turystycanych.
Udziń w międzynarodowej wymianie rŃodzieĘ oraz katolickich krajowych
i międzynarodowych imprezach spońowych.
n. Ksźałtowanie postaw osobowych zgodnie z normami etyki i nauki katolickiej.
o. Organizowanie furystyki górskiej i kłajomawczej oraz ruchu pielgrzymkowego do
miejsc kulfu religijnego orźu dofinansowywanie obozów sportowych, jak i inrrych form
wypoczynku letniego i zimowego dla ucmiów pochodzącychzrodzinznajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej lub zrajdujących się w niedostatku
p. Prowadzenie nieodpłafuiej i odpłafuiej działalnościpozytku publicznego,
z ldórej dochód jest odpowiednio księgowany i przentaczany wyłącnie do realizacji
z,adń, wynikających z celów statutowych KPKS ,,Halemba''
q. Powoływanie uchwałamiZarządutematyczrrych sekcji w celu realizacjiWw celów.
r. Podejmowanie innych dzińń słrĘcych realizacjicelów statutowych.

j.

§.9,

Klub realizuje swoje zadania statutowe we wspołdziałaniu z Paraftą, dyrektorami szkoł, Radami szkoł,
klubami sportowyni, władzami samorądowymi i sportowymi.
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§.10.
1.

Klub opiera swą działalnośćprzede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
orźv pomocy rodziców.

2.

i

dzińaczy

W miarę posiadanych możliwościKlub może zatrudnió osobę do wykonania niektórych crynności
stafutowych.

3. Klub

nie prowadzi dzialalności gospodarczej.

PiomzI/J,3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§.1l.
Członkowie Klubu dzielą się na:

1.

2.

Zwyczajnych.

WspieĄących.
§.12.

1. CzłoŃami

2.

ntyczajnymi Klubu mogą byó uczniowie szkoł podstawowych, gimnazjów, ponadPodstawowych, rodzice i nauczyciele, którzy złoĘpisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną
przy j ęci przez Zarąd Klubu.
Małoletri mogą byó człoŃami Klubu zazgodąich przedstawicieli ustawolvych.

§.13

Członkowie mtyczajni mają prawo do:
Zebraniach Klubu z biernym i cąrnnym prawem wyborczym
z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy -Prawo o stowarryszeniach.
Zg}aszaniapropozycji i wniosków wobec władzKlubu.
Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych, turystycznych i pielgrzymkowych,
organizowanych przez Klub,
Reprezentowania barw klubowych w zawodach i imprezach na zewnątrz zgodnie z
reprezentowanym poziomem i zgłoszeniem przez Zarząd Klubu.
Korzystania z wszelkich urądzeńKlubu na zasadach określonych przezZarąd Klubu.
Korzystania z innych uprawnień określonych przszZarądKlubu.

1. Uczestniczenia w Walnych

Z.
3.

4.
5.
6.

§.14

Członkami wspierającymi mogą być osoby ftzycnle i osoby prawne, które popieĘą cele Klubu, zostaną
przyjęci przezZarząd i zadeklarują pomoc materialne - finansową dla Klubu.
§.1 5.

CzłoŃowie wspierający mają prawo do:

1.

2.
3.
4.

Uczestlriczenia bezpośredniolub poprzęz swoich delegatów w Walnych ZebraniachKlubu,
Zgłaszaiawniosków i proporycji wobec władzKlubu.
Posiadają bieme prawo wyborcze.
Korzystania z innych uprawnień, określonych przezZarądKlubu,
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§.16.

Do obowiązków członków Klubu naleĘ:

1,

2.
3.
4.
5.

Branie czynnego udziału w działalnościKlubu,
Przestrzeganie postanowień statufu i uchwał wŁadzKlubu,
Godne reprezentowanie barw Klubu uwzględniające etykę katolicką,
Płacenie składek, na zasadach ustalonych przez Walne ZebrańeKlubu,

Ciągłe doskonalenie swej sprawności ftry,cnej oraz postaw moralnych wynikających

ewangelickiej,

z

nauki

§.17.

Członkostwo w Klubie

1.

2.

usĘe poprzez;

Dobrowolne wysĘpienie, zgloszenie na piśmiedo Zarąda,
Skreślenie z lisĘ człoŃów uchwałą Zarąduw przypadku:
a) umyślnegoni!ruszenia postanowień statutu,
b) nie brania czynnego udziału w działalnościstatutowej Klubu przez okres 3 miesięcy, w tym
uchylanie się od opłacania składki człoŃowskiej,
c) dzińanie na szkodę Klubu,
Rozwiązania się Klubu.

3.
4. O
5.
6.

ustaniu członkostwa Zaruąd powiadamia byłego człotlka Stowarzyszenia w terminie 14
dni, od daty ustania członkostwa poprzez wysłanie pisemnej informacji na ostatri adres,
ofi cj alnie podany przez byłego członka.
Ustęp 4 nie ma zastosowaniaprzy ustaniu człoŃostwa na skutek zgonu lub Rozrviązania się
Klubu.
Członek stowarzyszenia ma prawo do odwołania się od decyzji Zarądu o skreśleniu z listy
człoŃów w terminie 30 dni od dnia prtyjęciawiadomości o podjętej decyzji o skreśleniu (decyduje
data potwierdzenia przyjęcia pisma lub data stempla pocźowego pisma wysłanego listem
poleconym.

RomZIAŁ4
władze klubu.
§.18.

l.

Władzami Klubu są:
a) Walne ZebrarięKlubu.

b) Zarąd,

c)

Komisja Rewizyjną
2. Kadencja władztrwa 3 lata. Wybór Władznastępuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności
od decyzji Walnego ZebraliaKlubu.
J. Zakazuje się:
a) łączeniaprzeztę samą osobę funkcji w Komisji Rewizyjnej iZarądzie
b) pełnienia funkcji w Zarądzie i w Komisji Rewizyjnej osobom ze sobą spokrewnionymi,
spowinowaconymi lub pozostającymi w jakiejkolwiek zależnościz §rtufu zatrudnienia
c) zasiadania w organach KPKS ,f,ralemba" osobom karanym za przestępstwa popehrionę z
winy umyślnej.
4. UchwĄ wszystkich Władz Klubu zapadają większościągłosów, o ile postanowienia statutu nie
stanowią naczej.
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§.19.

1.

2.
3

.

4.

5.

najwyżsąwładąKlubu i moze byćtwyczajne lub nńnłłyczajne.
Walne kbranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoĘwane jestprzezZarądraznatrzylata.
Walne Zebranie Sprawozdaw cze zvł Ńywane j est przez Zarąd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranię Klubu zwoĘwane j est ptzez ZnądKlubu;
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Walne Zebranie Klubu jest

c)

człoŃów,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie pózniej niż w ciągu miesiąca od ńożrcnia
wniosku lub podjęcia uchwĄ i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane
na wniosek 1/3 ogółu

§.20.

1.

Do wyłączrrej kompetencji Walnego ZebraniaKlubu naleĘ:
a) uchwalanie programów sportowej, turystycznej, organizacyjnej

b)

c)

d)
e)

D

g)

i finansowej działalności
Klubu,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdń Zarądu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dlaZarządu Klubu.
wybór Zarądu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał o zrnianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
ustalanie wysokości i Ębu płacenia składek człoŃowskich,
rozpatrywanie i rozsfuzyganie innych spraq wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
Klubu.

ż. Walne
3,

Zębranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie prry obecności, co najmniej
Yz cńonków, uprawnionych do głosowanią a w d.oeim terminie bez wzg|ędu na liczbę obecnych,
o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
W Walnym Zębraniu Klubu mogą braó udział, z głosem doradcąrm, osoby zaproszone przez Zarąd.
§.21.

składa się z 5-7 człoŃów wybieranych przez Walne Zębranie Członków Klubu.
Walne Zebranie wybiera w odrębnych głosowaniach Prezesa Klubu oraz pozostaĘch człoŃÓw
Zarądu. Nowo wybrany Prezes jak i pozostali nowo wybrani członkowie Zarądu ustalają między
sobą funkcję v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika.
ż. ZebraniaZarąduKlubu odbywają się w miarę potrzeb, nierzadziejjednak nźrazna kwartał.
3. Do ważnościuchwał ZarąduKlubu koniecana jest obecnośó większościczłonków Zarądu, w tym
Prezesa lub jego ZasĘpcy.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarądujego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu
wspólnie z Zastępcą i Sekretarzem.
5. Walne zebranie może ustanowió fuŃcję Dyrektora Sportowego klubu, który będzie pracownikiem
odpowiedzialnym z.a codzienrle fuŃcjonowanie klubu.

1. Zarąd Klubu

§2la.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem 7A przestępstwo umyŚlne Ścigane
z oskaźenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§.22.

Do zadń Zarądu naleĘ kierowanie bieĄcą

działalnościąKlubu

w

okresach pomiędzy Walnymi

Zebraniami Klubu, a w szczególności :

1. Reprezentowanie Klubu na z.ewnątz
2. Wykonywanie uchwał Walnego
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3.
4.
5.
6.

uchwalanie okresowych planów dzińaniai preliminarzy budżetowych,
Powołwan ie i ronłłiąz.ywanie komisji problemowych,
Przyjmowanie i skreślanie człoŃów,
Zanądzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7 . Składanie sprawozdań z działalnościKlubu.
8. Uchwalanie regulaminów organizowanych przezKlub imprez.
9. powoływanie komitetów organizacyjnych organizowanych przezklub imprez,
10. Działanie we wszystkich sprawach niezastzeżonych do kompetencji Walnego ZebraniaKlubu.
1 1 . Podejmowanie zabowiązuń na mocy umów cywilno-prawnych.
§.23.

1.

2.
3.

Członek Zarądu Klubu może byó zawiesznny w czynnościachlub odwołarry ze składu Zarądu,
jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, dzińa niezgodnie ze statutem,bądź w irrny .porou
zavłiódł zaufanie członków klubu.
Uchwałę o zawieszęniu w czynnościachlub odwołaniu człoŃa Zarądu podejmuje Zarąd
większoŚcią 2l3 $osów przy obecności,co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
UsuniętY lub zawieszony członek Zuąól na prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu
w ciągu 14 dni od podjęcia

uchwĄ

o usunięciu lub zawieszeniu.
§.24.

1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształtdziałalnościKlubu,
K9misja Rewizyjna składa się z 3-5 człoŃów wybieranych prz.ez Walne Zebranie Klubu. Liczbę
członków komisji Rewizyjnej ustala kńdorazowo walne zebranię klubu..
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna dzińaw oparciu o regulamin zafrtierdzony przez Walne Zgromadzenie Klubu,
5. Członkowie Komisji Rewiryjnej nie mogą pełnić innych fuŃcji wewładzach Stowarzyszenia
6. Do crynności Komisji Rewizyjnej naleĘ
a) przeprowadzarńe okresowych kontroli działalnościstafutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
c) składanie sprawozdań z cńokształfi swej działalnościna Walnym Zebraniu Klubu oraz
stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
d) składanię zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięó
Zatądu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować
nieprawidłowości w działalnościKlubu.
e) występowaniem zĄdaniemzłłołaniaNadzwyczajnego Walnego ZebraniaKlubu, względnie
z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarądu w przypadkach stwierdzenia nie zgodnych
z prawem lub Statutem,bądź istotnymi interesami Klubu, dzińańZarądu.
7 . Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do;
a) Ądania od Zarąduwszelkich dokumentów doĘcącychdziałalnościKlubu
b) iądalia od członków zarądu ńożpnie pisemnych lub ustnych wyjaśnień
8. Nie można łąezyó cżonkostwa w Komisji Rewizyjnej z pehrieniem funkcji
w Zarądzie lub ze stosunkiem pracy zKlubem.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą byĆ członkami Zaruądu ani pozostawać z nimi w związku maźeńskim,
we wsPÓlnyn pozyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskaźenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywaó z Ęrtułu pełnienia funkcji w Komisji RewĘjnej zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej nź przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
-,:.ł.:3i;
Głównego Urzędu
ni.
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§.25.
1

.

Członek Komisji Rewizyjnej może byó zawieszony w cąmnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli
nie wykonuje przyjęĘch obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądźw inny sposób zavłiódł
zaufanie członków klubu.

2,

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewiryjnej podejmuje
Komisja Rewiąyjna większością2l3 glosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do

3.

Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewiąyjnej ma prawo odwołaó się do Walnego Zebrania
Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwĄ o odwołaniu lub zawieszeniu.

głosowania.

§.26.

W prrypadku powstania wakatu w Zarądzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysfuguje prawo
dokooptowania nowych człoŃów spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może
przeksaczać 1/3 pochodących z wyboru.
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Wyróznienia i kary
§,ż7.
1.

2.

Za aktyvny udział w realizacji zadń Klubu prTymawarle są wyróżnienia i nagody.
Zasady oraz Ęb przymawania wyróźnień i nagród określaregulamin uchwalony prz.ez Zarąd
Klubu.
§.28.

1.

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarądowi przysługuje zgodnie
z regulaminem, zatwierdzonym przez Walnę Zebranię Klubu - prawo wymierzenia następujących
kar:

a)
b)

c)

upomnienia,
nagany,

zawieszeniaw prawach człoŃa Klubu na okres 12 miesięcy,
d) skreślenia z listy człoŃów Klubu,
e) wykluczenia,
2. Od uchwĄ Zarądu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysfuguje prawo odwołania się do
Walnego ZebrariaKlubu w terminie do 30 dni.
a
J.
Uchwała Walnego ZębraniaKlubu o ukaraniu jest ostatecana.
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Majątek i fundusze Klubu
§.29.

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1.

a)
b)

c)

składkiczłonkowskie,
darowizrry i zapisy,
dotacje na zadaniapństwowe

l
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d) dotacjenazadaniazleconept7,ezsarnorądterytońalny,
e) dochody z majątku,
0 dochody z ofiarności publiczrej
g) inne wpłaty.

3.

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub labezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów orarz pracownicy Klubu pozostają
w związku małżeńskim,we wspólnym poĘciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związali z Ęrtułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych nź w stosunku do osób
trzecich,

w szczegóIności, jeżeli przel<azaaie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach,
wykorzysĘwania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych nż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

c)

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub uslug od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
nź w stosunku do osób trzecich tub po cenach wyźszych niż rynkowe."
§.30.

Dla ważnościoświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród naĘpujących: Prezesą Zastępcy,
Sekretarza, upowaźnionego człoŃa Zuz.ądu.
2. Obowiązkiem Skarbnika Klubu jest kontrasygnata do wszystkich zobowiązań majątkowych.
1.

F(O.ZDZIAł-7
Zmiana Statutu i r onliązarlie Klubu.
§,31.

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwĄ Walnego ZebrańaKlubu podjętej większością 2l3 głosów,przy
obecności,co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§.32.

1.

2.

Rozwiązanie się Klubu może nasĘpić na podstawie uchwĄ Walnego Zebtania Klubu podjętej
większością żl3 gJosów,przy obecności,co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa Ęb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeanacznny
majątek.
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