STATUT
JAWORSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO „UR”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.
2.

1.
2.

§1
Klub nosi nazwę: Jaworski Klub Strzelecki; ,,UR” w dalszych postanowieniach statutu
zwany jest Klubem.
Klub może używać skrótu JKS „UR”.
§2
Klub działa w formie Klubu, nieprowadzącego działalności gospodarczej, które
zostało zawiązane na czas nieokreślony.
Klub działa na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25.10.2010r. (tj. z dnia 5 marca
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 715), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowa
rzyszeniach (t.j.: Dz.U.2001.79.855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§3
1.
Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów, Klub, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz
umów międzynarodowych, może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2.
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§4
1.
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2.
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Klub może prowadzić działalność odpłatną w celu realizacji zadań statutowych.
§5
Siedzibą Klubu jest miasto Jawor.
§6
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

1.
-

§7
Celem Klubu jest:
popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa sportowego;
doskonalenie umiejętności strzeleckich;
sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad swoimi członkami;
tworzenie warunków dla uprawiania strzelectwa;
integracja środowisk strzeleckich;

tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi strzelectwem;
zapewnienie jaworskiemu strzelectwu wysokiej rangi we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym;
promocja Jawora i województwa Dolnośląskiego.
szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej.
prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności
popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów oraz
historii oręża oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej;
kultywowanie historycznych tradycji i obyczajów Towarzystwa Strzeleckiego
i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego;
organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych
prawem rodzajów broni; w tym broni czarno-prochowej;

-

-

Klub jest podmiotem realizującym zadania w zakresie współzawodnictwa i rekreacji
strzeleckiej oraz projektów na rzecz obronności państwa, zlecanych przez
Ministerstwo Obrony Narodowej w dziedzinie promocji i szkolenia
wojskowego młodzieży szkolnej oraz żołnierzy rezerwy. Klub wspiera
działania na rzecz Narodowych Sił Rezerwowych.

2.

§8
-

Klub realizuje swoje cele poprzez:
współdziałanie z organami administracji publicznej;
współdziałanie z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach
działania;
organizację zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych;
organizację szkoleń i treningów strzeleckich;
organizację spotkań i prelekcji;
prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej;
działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie strzelectwa;
udział w zawodach oraz imprezach sportowych i rekreacyjnych;
działania zapewniające bezpieczne warunki uprawiania strzelectwa;
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
publicznej.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.
2.

§9
Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoby prawne
mogą być jedynie członkami wspierającymi, a działają one przez uprawnionego
przedstawiciela.
§ 10

-

Członkowie mają prawo do:
uczestniczenia w działalności Klubu;
uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub, o ile
przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej;
korzystania z zaplecza organizatorskiego i instruktorskiego Klubu;

zgłaszania wniosków i opinii do władz Klubu;
czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu, o ile posta
nowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej oraz pod warunkiem, że po
siadają pełną zdolność do czynności prawnych.

-

§ 11
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego
prawa;
aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu umiejętności strzeleckich oraz realizacji celów i programu
działania Klubu;
regularnego opłacania składek członkowskich;
informowania na piśmie Zarządu Klubu o zmianie swoich danych osobowych, adresowych oraz o posiadanej broni w terminie
7 dni od zaistnienia zmiany;
przestrzegania przepisów oraz regulaminów posługiwania i obchodzenia się z bronią.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
Małoletni, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą za
zgodą swoich przedstawicieli należeć do Klubu.
Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą być członkami Klubu na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, umowach międzynarodowych i niniejszym statucie.
Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na skutek złożenia deklaracji członkowskiej, zobowiązania do przestrzegania statutu Klubu, uzyskania rekomendacji przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Klubu i opłacenia składki członkowskiej.
Członkiem zwyczajnym nie może zostać osoba, która nie daje rękojmi przestrzegania
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Czynne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym.

§ 13
1.
Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne i pełnoletnie
osoby fizyczne, spełniające warunki określone w § 12 ust. 1 niniejszego statutu, które
popierają cele Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową.
2.
Przyjęcie członka wspierającego następuje na zasadach określonych w § 12
ust. 4 niniejszego statutu. Członek wspierający obowiązany jest do wywiązywania się
z zadeklarowanej pomocy.
§ 14
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która w istotny
sposób przyczyniła się dla działalności Klubu.
2.
Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków
Klubu z głosem doradczym.
3.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków
zwyczajnych Klubu.
4.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
1.

§ 15
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
- rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Klubu;
- wykluczenia z Klubu przez Zarząd z powodu: naruszenia statutu lub uchwał
władz Klubu, nieuczestniczenia w pracach Klubu lub zalegania ze składką
członkowską przez okres 6 miesięcy, działania na szkodę Klubu;
- śmierci;
- ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Walnego Zebrania Członków.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu
§ 16
1. Władzami Klubu są:
Walne Zebranie Członków;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna.
2.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na
Zabraniu i uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
3.
W przypadku odwołania, wykluczenia, zrzeczenia się lub śmierci
członka władz Klubu, zwołuje się Walne Zebranie Członków nadzwyczajne w celu
dokonania wyborów uzupełniających. Zebranie to zwoływane jest przez Zarząd lub
Komisję Rewizyjną. Postanowienia § 18 ust. 4 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
4.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. Na wniosek 1/5 obecnych i uprawnionych do głosowania członków głosowanie może zostać utajnione. Uchwała w przedmiocie utajnienia głosowania zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów obecnych i uprawnionych członków.
§ 17
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni przez goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiada
mia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
1.

§ 18

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie.
Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
4.
Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków nadzwyczajne w
ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
6.
Jeżeli Zarząd nie zwoła zebrania w przewidzianym terminie, zwoływane jest
one przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
Postanowienia § 17 ust. 3 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
1.
2.
3.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy przede wszystkim:
uchwalanie zmian statutu;
określenie głównych kierunków działania i rozwoju
Klubu;
wybór i odwoływanie władz Klubu;
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i
Komisji Rewizyjnej;
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
§ 20
Zarząd kieruje Klubem i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 lub 5 członków. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Członkowie Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu wybierani się
w jednym głosowaniu w ten sposób, że każda z uprawnionych osób do głosowania
oddaje głos na maksymalnie 5 kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu. Jeżeli wymaganą ilość głosów otrzymają 4 osoby, przeprowadza się jedno dodatkowe
głosowanie w celu wyboru 5 członka Zarządu. Jeżeli dodatkowe głosowanie nie pozwoli na wybranie 5 członka Zarządu albo w przypadku zgłoszenia jedynie 3 kandydatur, Zarząd będzie 3 - osobowy.
3.
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
4.
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby.
5.
Do składania i przyjmowania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań
majątkowych, w imieniu Klubu wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w
tym Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.
1.
2.

§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:
zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
realizacja celów Klubu;
sporządzanie planów pracy i budżetu Klubu;
zarządzanie majątkiem Klubu;

podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąża-

niu majątku Klubu;
-

określanie szczegółowych kierunków działania Klubu;
reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
zatrudnianie pracowników;
udzielanie pełnomocnictw;
przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
uchwalanie regulaminu działania Zarządu;
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu.

§ 22
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków. W jej skład wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Członkowie Komisji Rewizyjnej. Postanowienia § 20 ust. 2 i 3 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
3.
Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz w roku przed terminem Walnego Zebrania Członków zwyczajnego.
1.
2.

§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Klubu;
składanie opinii i wniosków pokontrolnych na Walnym Zebraniu Członków;
prawo żądania zebrania Zarządu w celu omówienia i przedstawienia uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych – zebranie Zarządu odbywa się w takim wypadku w terminie jednego miesiąca od dnia żądania;
uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej;
prawo żądania informacji i wyjaśnień od Zarządu.
Rozdział V
Majątek i Fundusze

1.
2.

§ 24
Majątek Klubu powstaje przede wszystkim ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dotacji oraz z ofiarności publicznej.
Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spad
ki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
§ 25
Wszelkie środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na w/w konto.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 26

1.

2.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu jak również uchwałę o rozwiązaniu Klubu
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych i uprawnych do głosowania członków.
W uchwale o rozwiązaniu Klubu określa się sposób jego likwidacji, likwidatorów lub
likwidatora oraz przeznaczenie majątku Klubu.

