STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO „KLUB STRZELECKI
BASTION” w ZGORZELCU
Rozdział 1 - postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki Bastion w Zgorzelcu” zwanym
dalej Stowarzyszeniem lub „KS BASTION” i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2003 r., Nr 96, poz. 873) , ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póżn.
zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. KS BASTION działa zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i za granicą na rzecz promocji regionu, w tym szczególnie obszaru Powiatu Zgorzeleckiego oraz
powiatów i gmin z nim sąsiadujących.
2. Siedzibą władz KS BASTION jest Zgorzelec.
3. KS BASTION jest osobą prawną.
4. KS BASTION może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub
podobnych statutowych celach działania.
5. Czas trwania KS BASTION jest nieograniczony.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, w celu realizacji zadań
statutowych oraz prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§4
KS BASTION może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§5
Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Starosta Zgorzelecki.

Rozdział 2 - cele, zadania i formy ich realizacji
§6
1. Celami statutowymi klubu są::

a) popularyzacja ,rozwój oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie
sportu strzeleckiego i podnoszenie jego poziomu,
b) nauka strzelania w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,
c)

upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa i jego mienia,

d) organizowanie działalności sportowej dla grup osób niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i możliwości rehabilitacji poprzez aktywny udział we
współzawodnictwie sportowym,
e) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo
sportowe ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
f)

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez: Polski Związek Strzelectwa
Sportowego, Kuratorium Oświaty i Ligę Obrony Kraju oraz inne kluby, stowarzyszenia czy
organizacje pożytku publicznego na terenie całego kraju i poza jego granicami,

g) stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu,
h) szkolenie wykwalifikowanych kadr zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów,
i)

kształtowanie u Członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności
osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich,

j)

organizowanie, finansowanie i rozpowszechnianie materiałów i informacji dotyczących działań,
inicjatyw, wydarzeń i faktów związanych z celami działania Stowarzyszenia,

k) szkolenie strzeleckie swoich członków i podnoszenie ich poziomu w poszczególnych
konkurencjach broni,
l)

organizacja i pomoc w przeprowadzaniu zajęć i zawodów strzeleckich w szkołach i uczelniach,

m) organizacja stałych treningów dla swoich członków, a szczególnie dla zawodników wybijających
się, umożliwiając im start w zawodach wyższego szczebla,
n) przeprowadzanie strzelania w celu zdobywania klas sportowych i odznak strzeleckich Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego wg odrębnego regulaminu dla członków Stowarzyszenia,
o) współpracy z władzami oświatowymi i sportowymi oraz innymi klubami i organizacjami
sportowymi,
p) organizacja i finansowanie imprez, szkoleń i kursów dla Członków Stowarzyszenia,
r) kolekcjonowanie broni palnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i po uzyskaniu
stosownych pozwoleń.

§7
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, chyba że Zarząd podejmie osobną
uchwałę na poszczególne działania o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
b) społeczną aktywność swoich Członków, grup środowiskowych oraz sympatyków sportu
strzeleckiego a w szczególności młodzieży szkolnej,
c) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa,
d) stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa poprzez zapewnienie
bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa, opieki trenerskiej i instruktorskiej oraz
właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
e) prowadzenie działalności szkoleniowej w różnym zakresie i wydawanie zaświadczeń lub
świadectw o uczestniczeniu w szkoleniu i ukończeniu szkolenia,
f)

prowadzenie kursów przygotowujących do różnych egzaminów i przeprowadzanie egzaminów
wydających uprawnienia po tych kursach,

g) budowanie i wyposażenie obiektów klubowych z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych,
h) podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących do realizacji celów
statutowych,
i)

szkolenie strzeleckie osób nie będących członkami Stowarzyszenia,

j)

organizację i pomoc w przeprowadzaniu zawodów strzeleckich dla osób fizycznych, prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie będących członkami
Stowarzyszenia,

k) organizację stałych treningów, szkoleń, pokazów, instruktaży z zakresu bezpiecznego posługiwania
się bronią, dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, nie będących Członkami Stowarzyszenia,
l)

inne formy działalności pożytku publicznego zgodnie z celem statutowym.
§8

1.Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z wszystkimi podmiotami
prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.

Rozdział 3 - Członkowie KS BASTION , ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie KS BASTION dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych.

2) Członków wspierających.
§ 10
1. O członkostwo zwyczajne KS BASTION mogą ubiegać się osoby fizyczne nie pozbawione praw
publicznych, które złożyły na piśmie deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierają cele KS
BASTION i podejmują działania dla ich realizacji.
2. Członkowie założyciele mogą być członkami zwyczajnymi lub wspierającymi. Wybór rodzaju
członkostwa zależy od złożonej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. O członkostwo wspierające KS BASTION mogą ubiegać się osoby fizyczne nie pozbawione praw
publicznych oraz osoby prawne, które złożyły na piśmie deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
popierają cele KS BASTION i podejmują działania dla ich realizacji.
4. Członkowie wspierający KS BASTION, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich
przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki wynikające z
przynależności do KS BASTION.
5. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających odbywa się uchwałą Zarządu.
6. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być Członkami Stowarzyszenia
zwyczajnymi lub wspierającymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
7. Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) do czynnego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów KS BASTION ,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów KS BASTION, gdy udział taki jest
przewidziany przez Statut,
c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia w organizowanych przez KS BASTION w zawodach i imprezach promocyjnych, na
warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
a) brać czynny udział w działaniach KS BASTION oraz przestrzegać postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
b) wypełniać zadania wynikające z funkcji pełnionych w KS BASTION ,

c) promować cele i program KS BASTION na zewnątrz,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 13
1. Wygaśnięcie członkostwa zwyczajnego następuje po złożeniu rezygnacji, pozbawieniu praw
publicznych lub na skutek śmierci.
2. Pozbawienie członkostwa zwyczajnego następuje w następujących przypadkach:
a) działania członka na szkodę KS BASTION ,
b) nie stosowania się do wymogów Statutu KS BASTION,
c) nie wypełniania obowiązków wobec KS BASTION,
d) zalegania z płaceniem składek przez okres co najmniej 6 miesięcy i nie uregulowania zaległości
pomimo pisemnego upomnienia.
4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa członkowi przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków wniesione w terminie co najmniej 30 dni przed terminem następnego
Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
a) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w organizowanych przez KS BASTION w zawodach i imprezach promocyjnych,
na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie wspierający są zobowiązani:
a) brać czynny udział w działaniach KS BASTION oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów
i uchwał Stowarzyszenia,
b) wypełniać zadania wynikające z funkcji pełnionych w KS BASTION ,
c) promować cele i program KS BASTION na zewnątrz,
d) regularnie opłacać składki członkowskie lub udzielać Stowarzyszeniu pomocy finansowej w innym
trybie dopuszczalnym przepisami prawa, chyba że Walne Zgromadzenie Członków KS BASTION
zwolniło Członka wspierającego z obowiązku opłacania składki członkowskiej w określonym okresie.
§ 16
1. Wygaśnięcie członkostwa wspierającego następuje po złożeniu rezygnacji, pozbawieniu praw
publicznych lub na skutek śmierci, likwidacji osoby prawnej lub ogłoszenia jej upadłości.
2. Pozbawienie członkostwa wspierającego następuje w następujących przypadkach:

a)działania członka na szkodę KS BASTION ,
b)nie stosowania się do wymogów Statutu KS BASTION ,
c)nie wypełniania obowiązków wobec KS BASTION ,
d)zalegania z płaceniem składek przez okres co najmniej 6 miesięcy i nie uregulowania zaległości
pomimo pisemnego upomnienia lub zaprzestania udzielania pomocy finansowej.
4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa członkowi przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków wniesione w terminie co najmniej 30 dni przed terminem następnego
Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4 - władze i organizacja KS BASTION
§ 17
1. Organami władzy KS BASTION :
1) Walne Zebranie Członków KS BASTION ,
2) Zarząd KS BASTION ,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że przepisy
statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Członków lub głos Prezesa Zarządu lub głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w
zależności od organu Stowarzyszenia.
3. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia mogą być podejmować w głosowaniu tajnym. Dla
podjęcia uchwały o sposobie głosowania, wymagana jest bezwzględna większości głosów przy
obecności co najmniej połowy Członków.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków KS BASTION jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający – z prawem głosu określonym w § 14 pkt. a,
c) zaproszeni goście .
§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd
z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych KS BASTION w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, najpóźniej w ciągu
sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego , a Walne Zebranie Członków SprawozdawczoWyborcze - co cztery lata.
6. O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia
członków w formie elektronicznej lub pisemnej, co najmniej na 14 dni przed jego planowanym
terminem. Członkowie KS BASTION są zobowiązani do bieżącego informowania Biura KS BASTION o
zmianie adresu zamieszkania i zmianie poczty elektronicznej.
7.Gdyby w pierwszym wyznaczonym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie było quorum,
obrady mogą odbywać się w drugim terminie po upływie 15 minut bez względu na ilość obecnych.
§ 20
Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący, wybierany każdorazowo przez Walne
Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
§ 21
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian,
b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i wybieranie przewodniczącego
Walnego Zebrania,
c) wybieranie i odwoływanie władz stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie
ich składu w trakcie trwania kadencji,
d) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)

ustalanie wysokości składek członkowskich,

g) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków KS BASTION na następny rok kalendarzowy,
h) podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
innych Komisji KS BASTION ,
i)

uchwalanie rocznego programu działania KS BASTION ,

j)

rozpatrywanie spraw przewidzianych Statutem związanych z powstaniem oraz ustaniem stosunku
członkostwa,

k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z organizacji, o których mowa w §. 2, ust.4
Statutu,
l)

rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

m) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub
nie przyjęcia w poczet członków ,
n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KS BASTION i przeznaczeniu jego majątku,
o) podejmowanie uchwał o zwolnieniu Członka wspierającego z obowiązku płacenia składki
członkowskiej w określonym okresie.
2. Nie udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.
Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.
3. Walne Zebranie Członków ma obowiązek dokonać wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia w ciągu
kolejnych 30 dni.
§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes Zarządu i działa w jego imieniu.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności KS BASTION , reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Zarząd KS BASTION składa się z trzech osób. Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa Zarządu,
wiceprezesa i skarbnika .
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz na kwartał.
5. Zasady działania oraz wynagradzania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
6. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu oraz w przypadkach zmniejszenia składu
Zarządu z przyczyn innych niż rezygnacja, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia
składu Zarządu w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w
trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.
7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w ilości przekraczającej 1/3 ustalonej liczby
członków Zarządu w trakcie tej samej kadencji Zarządu, uzupełnienie składu Zarządu następuje w
drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego przez Zarząd. W przypadku braku Prezesa
Zarządu i gdy nie jest możliwe zwołanie Walnego Zebrania Członków przez Zarząd z uwagi na
zmniejszenie liczby Członków Zarządu poniżej 1/2 statutowej liczby Członków Zarządu, Walne
Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu zwołuje Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.

2. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej KS BASTION .
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, jednakże za wykonywanie czynności
związanych z pełnioną funkcjom Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 24
1. Do zadań Zarządu KS BASTION należy:
a) zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
b) zwykły zarząd mieniem KS BASTION ,
c) bieżąca realizacja celów i zadań Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków oraz określonych w § 6 i 7 Statutu,
d) uchwalanie planu finansowego, ustalanie szczegółowego planu działania KS BASTION ,
e) nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnymi organami władz samorządowych, partii
politycznych oraz krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych,
f)

powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form
organizacyjnych przydatnych dla działalności KS BASTION ,

g) składanie sprawozdań z działalności KS BASTION Walnemu Zebraniu Członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków, w sprawie wygaśnięcia
i pozbawienia członkostwa w KS BASTION oraz wszelkich innych uchwał zgodnie z niniejszym
Statutem,
i)

delegowanie przedstawicieli KS BASTION do innych instytucji i organizacji,

j)

realizacja zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów KS BASTION ,

k) podejmowanie uchwał w sprawach mienia KS BASTION włączając w to udzielanie Członkom
Zarządu upoważnienia do zaciągania kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań w granicach
ustalonej rocznej kwoty.
l)

Uzupełnianie składu Zarządu stowarzyszenia w trybie opisanym w § 22 ust. 6

2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom właściwych
warunków działania.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
działalnością Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie trzyosobowym. Komisja wybiera ze swego składu
Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz w roku.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)

członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

7. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej oraz w przypadkach
zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych niż rezygnacja, uzupełnienie składu Komisji
Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego przez Zarząd.
§ 26
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi po uprzednim
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków
KS BASTION ,
b) kontrola zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem KS BASTION ,
c) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 27
1. W celu właściwego wykonywania zadań przez Zarząd, Stowarzyszenie może tworzyć Biuro KS
BASTION , któremu przewodniczy Dyrektor Biura Klubu.
2. Regulamin organizacyjny Biura Klubu uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 28
1. Dyrektor Biura Klubu organizuje pracę Biura i kieruje jego pracami.
2. Dyrektor Biura Klubu realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw udzielonych
mu przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zasady wynagradzania pracowników Biura Klubu ustala Zarząd Stowarzyszenia.
4. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do Dyrektora Biura
Klubu jak i pozostałych pracowników Stowarzyszenia.

Rozdział 5 - majątek i gospodarka finansowa KS BASTION
§ 29
Majątek KS BASTION stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 30
1. Źródłami powstania majątku KS BASTION są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy przyjęte pod warunkiem nie naruszania niezależności i samorządności
KS BASTION ,
c) dochody z majątku KS BASTION ,
d) środki pomocowe,
e) wpływy z ofiarności publicznej (ze zbiórek i imprez publicznych),
f)

dotacje i dofinansowania na działalność statutową,

g) dochody z własnej działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialne jest Stowarzyszenie.
3. Gospodarka finansowa KS BASTION prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany
przez Walne Zebranie Członków.
4. Wysokość składki członkowskiej rewaloryzowana jest corocznie, co najmniej o wskaźnik inflacji.
5. Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
6. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celów statutowych,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 31
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
4. Dochód z działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia jest
przeznaczany na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.
§ 32
1. Gospodarka Stowarzyszenia jest prowadzona w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia sporządza roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i
wydatki planowane w danym roku kalendarzowym.
3. Walne Zebranie Członków uchwala budżet przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.
4. Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o
wszelkich innych dochodach i wydatkach Stowarzyszenia w ciągu trzech miesięcy po upływie roku
obrachunkowego.
5. Rokiem budżetowym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 33
Zarząd KS BASTION może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu
odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 34
1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których KS BASTION zaciąga zobowiązania
materialne wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu oraz
jednego z pozostałych Członków Zarządu podanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub inna osoba upoważniona przez
Zarząd.
3. W trybie podanym w ust. 2 Walne Zebranie może ustanowić pełnomocników dla spraw
szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.

Rozdział 6 - zmiana statutu i rozwiązanie KS BASTION
§ 35
1. Rozwiązanie KS BASTION wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾
głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością
głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KS BASTION Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu Sądowi
prowadzącemu rejestr Stowarzyszeń celem dokonania stosownych wpisów.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie,
mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
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