STATUT
GRODZISKIEGO KLUBU KOSZYKARSKIEGO
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Grodziski Klub Koszykarski w Grodzisku Mazowieckim,
w skrócie GKK Grodzisk Mazowiecki
§2
Grodziski Klub Koszykarski jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada
osobowość prawną. Prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.
§3
Terenem działania i siedzibą Grodziskiego Klubu Koszykarskiego jest Powiat i Gmina
Grodzisk Maz.
§4
Grodziski Klub Koszykarski działa w oparciu o niniejszy statut, prawo o stowarzyszeniach,
ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz odpowiednie przepisy
z zakresu kultury fizycznej.
§5
Grodziski Klub Koszykarski może być członkiem różnych organizacji oraz stowarzyszeń
kultury fizycznej o zasięgu krajowym.
§6
Grodziski Klub Koszykarski posiada odznaki organizacyjne i używa pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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ROZDZIAŁ 2
Cel i środki działania
§7
Celem GKK Grodzisk Maz., jest prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej
i turystycznej wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Powiatu i Gminy Grodzisk Maz.
Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportu, szkolenia specjalistycznego
w prowadzonych dyscyplinach, propagowanie rozwoju wychowania fizycznego i masowej
kultury fizycznej.
GKK opiera swoją działalność na szeroko pojętej współpracy między wszystkimi szkołami,
placówkami oświatowymi, klubami w województwie mazowieckim.
§8
Grodziski Klub Koszykarski realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:
1. Organizowanie życia sportowego wśród swoich członków a także ich udział w
imprezach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą.
2. Organizowanie obozów sportowych i turystycznych.
3. Pomoc szkołom w rozbudowie terenów i obiektów sportowych.
4. Koordynacja współpracy nauczycieli i trenerów między poszczególnymi szkołami.
5. Propagowanie i krzewienie wśród młodzieży sportu i masowej kultury fizycznej.
6. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych.
7. Świadczenie na rzecz swoich członków oraz innych osób fizycznych i prawnych usług
o charakterze sportowym i poza sportowym.
8. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej działającymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Zaopatrywanie swoich członków i innych osób fizycznych i prawnych w sprzęt
sportowy, rekreacyjny i turystyczny.
10. Prowadzenie na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, działalności
gospodarczej wspomagającej osiąganie celów statutowych.
ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Grodziski Klub Koszykarski zrzesza członków zwyczajnych, honorowych, wspierających
i kandydatów na członków zwyczajnych.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 18-go roku
życia,
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2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona dla kraju, sportu
polskiego lub GKK,
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna,
4. Kandydatem na członka zwyczajnego może być za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych, osoba fizyczna przed ukończeniem 18-go roku życia.
§ 10
1. Członków zwyczajnych, wspierających i kandydatów przyjmuje Zarząd GKK
Grodzisk Maz.
2. Członek GKK Grodzisk Maz., otrzymuje legitymację, której ważność określa bieżące
opłacanie składek członkowskich.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Uczestniczyć poprzez swych delegatów w Walnych Zebraniach z głosem
stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
3. Korzystać z wszelkich obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez jego
władze,
4. Brać czynny udział w działalności sekcji sportowych /treningi, imprezy, działalność
organizacyjna/,
5. Korzystać ze zniżek na imprezach organizowanych przez Klub.
§ 12
Kandydaci na członków zwyczajnych GKK Grodzisk Maz., mają prawa określone w § 13 z
wyjątkiem podpunktu 1.
§ 13
Członkowie honorowi mają prawo:
1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym w
Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu,
3. Korzystać z wszelkich obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez jego
władze,
§ 14
1. Wszyscy członkowie Klubu, niezależnie od ich statusu mają obowiązek:
a. Dbania o dobre imię Klubu i szanowania jego imienia,
b. Przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Klubu,
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c. Opłacać na bieżąco składki członkowskie – od tego obowiązku zwolnieni są
członkowie honorowi.
2. Członkowie zwyczajni i kandydaci na członków mają ponadto obowiązek
uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych w ramach działalności
Klubu.
§ 15
Utrata praw członkowskich następuje przez:
1. Wystąpienie na własne żądanie zgłoszone na piśmie do Zarządu, skreślenie z listy
członków na podstawie decyzji Zarządu Klubu z powodu nie uczestniczenia w
działalności, po uprzednim pisemnym upomnieniu, wykluczenie z Klubu na podstawie
decyzji Zarządu Klubu za czyny niegodne członka Klubu,
2. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ 4
Władze Grodziskiego Klubu Koszykarskiego – Grodzisk Maz.
§ 16
1. Władzami GKK Grodzisk Maz., są:
a. Walne Zebranie Klubu
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz klubu trwa 2 lata.
§ 17
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą GKK Grodzisk Maz.
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbywa się co dwa lata.
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się co roku.
Walne zebranie odbywa się zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad
zatwierdzonym przez siebie.
O terminie i miejscu Walnego zebrania, Zarząd Klubu winien zawiadomić członków
Klubu co najmniej na 14-dni przed zebraniem podając jednocześnie projekt
regulaminu i porządku dziennego obrad.
W Walnym zebraniu biorą udział delegaci wybrani wg klucza ustalonego przez Zarząd
Klubu, a opartego na stosunku proporcjonalności do ilości członków.
Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności - w pierwszym terminie - ½
delegatów, w drugim terminie bez względu na ilość delegatów.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na
wniosek 1/3 członków klubu, Komisji Rewizyjnej lub władzy rejestrującej.
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§ 18
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów jego uczestników w tajnym
lub jawnym głosowaniu.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
2. Wytyczanie ogólnej polityki sportowej Klubu,
3. Uchwalanie zmian statutu Klubu,
4. Wybór Prezesa Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
5. Nadawanie godności członka honorowego GKK Grodzisk Maz.,
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących nie należących do kompetencji
innych władz Klubu,
9. Ustalanie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród,
10. Ustalenie rodzaju kar i trybu postępowania dyscyplinarnego.
Zarząd Klubu
§ 20
1. Zarząd Klubu jest władzą zarządzającą GKK Grodzisk Maz., między Walnymi
Zebraniami.
2. Prezes i Zarząd Klubu wybierani są w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od
tego jak postanowi Walne Zebranie.
3. Kandydatem na Prezesa Klubu może być tylko osoba posiadająca status członka
klubu.
4. Zarząd Klubu działa w oparciu o statut GKK Grodzisk Maz., i uchwalony przez siebie
regulamin.
5. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz 4 lub 6 członków. Ilość
członków Zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie.
6. Uprawnionymi do reprezentowania Klubu na zewnątrz są osoby wchodzące w skład
Prezydium Zarządu Klubu.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. Kierowanie działalnością klubu w okresie między Walnymi Zebraniami,
2. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji uchwał
poprzedniego Walnego Zebrania oraz sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i jego
organów w okresie kadencji,
3. Ocena zgodności działania klubu z uchwałami Walnego Zebrania i statutem,
4. Zatwierdzanie planów finansowych Klubu i sprawozdań z ich wykonania,
5. Zarządzanie majątkiem klubu,
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6. Uchwalanie regulaminów dla wszystkich organów klubu z wyjątkiem Komisji
Rewizyjnej,
7. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
8. Koordynacja prac sekcji sportowych i kontrola ich działalności,
9. Zatwierdzanie ramowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych klubu,
10. Zatwierdzanie planów inwestycyjnych klubu,
11. Zawieszanie, zmiana lub uchylanie decyzji Prezydium Zarządu w przypadkach ich
niezgodności ze statutem, obowiązującymi przepisami lub interesami Klubu,
12. Współdziałanie z właściwymi władzami administracyjnymi, sportowymi,
organizacjami społecznymi,
13. Udzielanie pełnomocnictw do działań prawnych w imieniu i na rzecz Klubu,
14. Podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia przez Klub działalności gospodarczej
oraz przystępowania do spółek o kapitale krajowym i zagranicznym,
15. Podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących Klubu a nie zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zebrania.

§ 22
1. Zarząd Klubu ma prawo kooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy
zrezygnowali lub ubyli z innych przyczyn ze składu Zarządu. W przypadku rezygnacji
lub ustania możliwości pełnienia funkcji Prezesa Klubu w trakcie trwania kadencji,
Zarząd Klubu na okres do najbliższego walnego zebrania powierza obowiązki Prezesa
jednemu ze swoich członków.
2. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 członków z wyborów.

§ 23
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż raz w
kwartale.

Prezydium Zarządu Klubu
1. W okresie posiedzenia Zarządu działalnością klubu kieruje Prezydium Zarządu
wyłonione spośród Zarządu Klubu.
2. W skład Prezydium wchodzą: - Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.
3. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Klubu.
4. Posiedzenia Prezydium Klubu odbywają się w miarę potrzeb.
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ROZDZIAŁ 5
§ 24

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna wybierana jest w składzie 3-4 osobowym w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od tego jak postanowi Walne Zebranie.

§ 25
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę,
Sekretarza.
§ 26
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 27
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Klubu i uchwalony przez siebie regulamin.
§ 28
Komisja Rewizyjna może kooptować w okresie kadencji nowych członków w miejsce tych,
którzy zrezygnowali lub z innych przyczyn ubyli z jej składu, nie więcej niż 1/3 członków
pochodzących z wyborów.
§ 29
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może
brać udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Klubu z głosem doradczym.
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ROZDZIAŁ 6
Sekcje sportowe
§ 30
1. W celu umożliwienia członkom Klubu uprawiania różnych dyscyplin sportu
i doskonalenia poziomu wyszkolenia – Zarząd powołuje sekcje sportowe.
2. Zakres działania sekcji, ich struktury organizacyjne i zasady pracy określa regulamin
zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ 7
Wyróżnienia i kary
§ 31
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu i wybitne osiągnięcia sportowe
przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Walne Zebranie.
§ 32
1. W razie stwierdzonego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz Klubu,
obowiązujących regulaminów i innych regulacji prawnych, Zarządowi Klubu
przysługuje prawo wymierzania kar.
2. Rodzaje kar i tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin zatwierdzony
przez Walne Zebranie.
3. Od nałożonych przez Zarząd Klubu kar , członkowie Klubu mogą wnosić odwołania
do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ 8
Sprawy porządkowe
§ 33
Na wniosek Walnego Zebrania dopuszcza się możliwość wyboru władz klubu w głosowaniu
jawnym na uzgodnioną przez Komisję Wyborczą listę kandydatów.
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§ 34
Wszelkie uchwały Zarządu i Prezydium Klubu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W razie równości decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 35
1. Od decyzji Prezydium Klubu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Klubu.
2. Od decyzji Zarządu Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ 9
Majątek Klubu
§ 36
Majątek Klubu stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Środki finansowe
Nieruchomości
Ruchomości
Materiały
Wierzytelności
Fundusze
§ 37

Dochody Klubu składają się z:
1.
2.
3.
4.

Składek członkowskich i opłat wpisowych.
Dochodów własnych Klubu z organizacji imprez i świadczonych usług.
Darowizn i subwencji.
Dotacji.
§ 38

Decyzje w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku podejmuje Zarząd Klubu
w formie uchwały.
§ 39
Niniejszy statut zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
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pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami
bliskimi,
2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku di osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunki do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
§ 40
Zmiany niniejszego statutu w całości lub części może dokonać Walne Zebranie większością
głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
ROZDZIAŁ 10
Rozwiązanie Klubu
§ 41
1. Rozwiązanie Koszykarskiego Klubu w Grodzisku Maz., może nastąpić na podstawie
uchwały Walnego Zebrania większością głosów przy obecności co najmniej ¾
uprawnionych do głosowania.
2. Z wnioskiem w sprawie rozwiązania Klubu może wystąpić Zarząd Klubu.
3. Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu równocześnie winno
powołać Komisję Likwidacyjną oraz podjąć uchwałę o podziale i przeznaczeniu
składników majątkowych Klubu.
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