STATUT
Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego
MMKS Kędzierzyn-Koźle
=====================================
I .Podstawę prawną statutu stanowią:
1.Ustawa z dn.7.04.1989- Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2001r,nr.79,poz.855/
2.Ustawa o Sporcie -z dn.25.06.2010r./Dz.U. z 2010r,nr.127,poz.857/
3.Ustawa z dn.24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/Dz.U. z 2010r.
nr.234,poz.1536/
4. Ustawa z dn.22.01.2010 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz niektórych innych ustaw/Dz.U. nr28 poz.146/
Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu statutu Klubem nosi nazwę „Miejski Międzyszkolny
Klub Sportowy”.
&1
1.Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy jest organizacją zajmującą się propagowaniem i
organizacją rekreacji i sportu kwalifikowanego.
2.Klub może używać skrótu „MMKS Kędzierzyn-Koźle”
3.Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem RP.
&2
Terenem działalności Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego jest miasto
Kędzierzyn-Koźle.
&3
Siedziba Klubu mieści się w Kędzierzynie- Koźlu, przy ul.Grunwaldzkiej71
&4
Klub jest zarejestrowany na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
&5
Godłem Klubu jest odznaka Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego.
&6
Klub używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem ”Miejski Międzyszkolny Klub
Sportowy”

&7
1.Klub ma prawo używać pieczęci podłużnej i okrągłej z herbem Kędzierzyna-Koźla i
napisem jak w &6.
2.Dopuszcza się dwuczłonową nazwę sekcji sportowej Klubu. Decyzja zapada na podstawie
uchwały zarządu Klubu ,na wniosek zarządu sekcji.
II. Cel i zakres działania Klubu.
Celem Klubu jest realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych wszechstronnie
rozwiniętych i prawych obywateli ,inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia
niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego, biologicznego rozwoju młodzieży
szkolnej ,rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, oraz rozwijanie
zainteresowań swoich członków zdrowym stylem życia .Klub może organizować zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
&8
Dla osiągnięcia tego Klub:
1.Organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportu, zespoły ćwiczących, drużyny, grupy,
itp.
2.Organizuje szkolenia sportowe w postaci treningów ,kursów ,oraz innych zajęć.
3.Organizuje zawody i imprezy sportowe ,bierze udział w zawodach i imprezach sportowych
organizowanych przez powołane do tego organizacje.
4.Propaguje wśród dzieci , młodzieży i społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport oraz
prowadzi pracę wychowawczą wśród dzieci w duchu sportowej rywalizacji.
5.Zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu, rekreacji, trenerów, instruktorów,
urządzenia sportowe, sprzęt, materiały szkoleniowe.
6.Wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne, oraz inne materiały propagandowe
i informacyjne..
7.Organizuje i rozwija życie kulturalne swoich członków.
8.Organizuje zlecone imprezy i zgrupowania sportowe.
9.Klub może prowadzić działalność gospodarczą służącą wyłącznie realizacji celów
statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisom i dochód ten nie może być przeznaczony
do podziału między członków.
10.Klub działa w celu integracji środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji
zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej.
11.Doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez
organizowanie szkoleń ,dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu
zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu
zawodowego i społecznego wolontariuszy.

III. Członkowie Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego, ich prawa i obowiązki.
&9
Członkiem klubu jest osoba, która podpisała pisemną deklaracje przynależności do Klubu, ma
opłacone składki członkowskie, oraz posiada ważną legitymację Klubową.
&10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.Członków honorowych.
2.Członków rzeczywistych.
3.Członków wspierających.
4.Członkow uczestników.
&11
Tytuł honorowego członka Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie osobom posiadającym
duże zasługi w pracy dla dobra Klubu na wniosek zarządu.
&12
Tytuł honorowego Prezesa Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
&13
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna po złożeniu deklaracji i opłaceniu
składki lub osoba prawna po złożeniu deklaracji systematycznej pomocy finansowej na rzecz
Klubu.
2.Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel RP zamieszkały lub
pracujący na terenie działania Klubu, który zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu ,na wniosek
Zarządu sekcji Sportowej Klubu, po okresie rocznej działalności społecznej we władzach
sekcji jako członek wspierający.
&14
Członkowie rzeczywiści mają prawo:
1.Uczestniczenia w zebraniach członków Klubu.
2.Wybierania i być wybieranym do wszystkich władz Klubu.
3.Poddawania ocenie działalność Klubu i jego władz ,a także wysuwanie postulatów i
wniosków w zakresie działalności statutowej Klubu.
4.Korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego w dyspozycji klubu
oraz innych udogodnień jakie stwarza Klub.
5.Reprezentowania barw Klubowych w zawodach i imprezach sportowych ,nosić odznakę i
strój sportowy o barwie Klubu.
6.Odwoływania się od postanowień i uchwał Zarządu klubu do Walnego Zebrania.

&15
1.Członkiem uczestnikiem sekcji może być osoba niepełnoletnia ,która otrzymała pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów, podpisze deklarację przynależności do sekcji sportowej
Klubu oraz opłaci roczne składki członkowskie.
2.Pełnoletni członek sekcji na wniosek zarządu sekcji może uzyskać uprawnienia członka
rzeczywistego na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
&16
1.Od negatywnej decyzji przyjęcia do Klubu, wykreślenia lub wykluczenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania.
2.Odwolanie winno być złożone na piśmie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia członkowi
negatywnej decyzji przyjęcia do Klubu, wykreślenia lub wykluczenia.
3.Do czasu powzięcia przez Walne Zebranie decyzji odwołującemu się od odmowy przyjęcia
w poczet członków nie przysługują prawa członkowskie Klubu.
&17
Do obowiązków członków Klubu należy:
1.Branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie i przestrzeganie postanowień statutu,
regulaminów oraz uchwał i decyzji władz Klubu.
2.Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne zebranie
lub Zarząd Klubu za wyjątkiem członków honorowych.
3.Chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich członkow i zwalczanie
przejawów marnotrawstwa.
4.Propagowanie rekreacji i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków Klubu.
&18
1.Członkowie,uczestnicy sekcji sportowych Klubu posiadają prawa i obowiązki wynikające z
&14 pkt.4 i 5 niniejszego Statutu.
2.Członkowie uczestnicy sekcji sportowych Klubu uczestniczą w rocznych zebraniach sekcji
sportowej, do której należą.
&19
Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w
działalności Klubu mogą być wyróżnieni lub nagradzani pochwałą ustną lub na piśmie
,nagrodą rzeczową ,dyplomem ,nagrodą pieniężną-uzasadnioną wysokimi wynikami
sportowymi.

&20
1.Za nieprzestrzeganie Statutu ,regulaminów ,uchwał i decyzji władz Klubu, mogą być
nakładane na członków następujące kary:
a/upomnienie ustne i pisemne

b/ostrzeżenie ustne i pisemne
c/nagana na piśmie
d/czasowe zawieszenie praw członkowskich
e/wykluczenie z Klubu
2.Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna zarząd Klubu ,a
przeciwko członkom Zarządu klubu-Walne Zebranie.
&21
1.Utrata praw członkowskich następuje na skutek utraty zdolności do działań prawnych oraz
wykluczenia z Klubu przez Zarząd Klubu.
2.Wykluczenie z Klubu następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd Klubu z powodu:
a/niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
b/nie przestrzegania postanowień postanowień statutu ,regulaminów i przepisów
c/działania na szkodę Klubu
d/popełnienia czynów niegodnych członka Klubu.
IV. Władze Klubu.
&22
Władze Klubu to:
1.Walne Zebranie
2.Zarząd Klubu
3.Prezes Klubu
4.Komisja Rewizyjna
5.Sąd Koleżeński
&23
1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia, biorą w nim udział wszyscy
członkowie rzeczywiści i honorowi, oraz zaproszeni goście.
2.Głos stanowiący posiadają członkowie rzeczywiści i honorowi.
3.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

&24
1.Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 3 lata,natomiast
zebranie sprawozdawcze raz w roku zwoływane przez Zarząd i jest prawomocne przy
obecności w pierwszym terminie 50% +1 członków rzeczywistych Klubu,a w drugim
terminie bez względu na ilość obecnych członków.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się:
a/na wniosek Komisji Rewizyjnej
b/na żądanie pisemne 1/3 członków rzeczywistych i honorowych Klubu
c/w wypadku ustąpienia Komisji Rewizyjnej
d/w wypadku ustąpienia 4 członków Zarządu

e/z inicjatywy Zarządu Klubu i rozpatruje przedmiot sprawy z powodu którego zostało
zwołane
&25
Do Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1.Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania oraz sekretarza.
2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
3.Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i jego ocena.
4.Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
5.Zatwierdzenie programów działalności Klubu.
6.Uchwalenie zmian w Statucie Klubu.
7.Wybór władz Klubu.
8.Nadawanie tytułu honorowego członka Klubu, honorowego Prezesa Klubu.
9.Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach ,w których Statut nie upoważnia władz
Klubu.
10.Uchwalenie rozwiązania Klubu.
11.Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
&26
1.Uchwały Walnego Zebrania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego zapadają zwykłą większością
głosów z wyjątkiem uchwały o rozwiązanie Klubu. Uchwała ta wymaga 2/3 głosów z liczby
osób uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków.
2.O sposobie głosowania jawnym lub tajnym decydują uczestnicy Walnego Zebrania.
&27
1.Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca ,terminu ,i porządku obrad każdego Walnego
Zebrania rozsyła się członkom Klubu na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2.Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informację na czyje
żądanie jest ono zwołane.
&28
1.Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie na okres 3 lat.
2.Do Zarządu Klubu wybieranych jest maximum 7 osób. W przypadku rezygnacji członków
Zarządu Klubu w trakcie trwania kadencji można przyjąć maximum 3 nowych członków.
Nowych członków Zarządu przyjmuje się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym
przez Zarząd Klubu.
3.Członkowie Zarządu :
a/nie mogą być spokrewnieni ,spowinowaceni ,pozostawać w podległości służbowej ,związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Komisji Rewizyjnej.
b/nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając:
a/Prezesa
b/Wiceprezesa ds. szkoleniowych

c/Wiceprezesa ds. organizacyjnych
d/Sekretarza Zarządu
e/trzech członków Zarządu Klubu
5.Do Zarządu Klubu mogą być wybierani Kierownicy Sekcji Sportowych.
6.Zarząd obraduje raz na dwa miesiące lub częściej wg. potrzeb
7.Zarząd Klubu zwołuje zebrania Kierowników sekcji raz na kwartał w sprawach kwartalnych
sprawozdań z działalności sekcji, planów pracy i planów finansowych ,opłacalności składek
członkowskich w sekcjach.
&29
1.Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
a/realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania
b/składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem za okres kadencji
c/opracowanie wniosków na Walne Zebranie
d/opracowanie rocznych planów pracy Klubu
e/zatwierdzenie rocznego budżetu Klubu i sekcji sportowych
f/zatwierdzenie regulaminów dotyczących działalności Zarządu Klubu
g/zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu
h/proponowanie kandydatów na Kierowników Sekcji
i/zatwierdzenie Kierowników Sekcji na wniosek Zarządu Sekcji
j/podejmowaniu decyzji o nabywaniu i zbywaniu ruchomości i nieruchomości
k/zwoływanie Walnych Zebrań Klubu: Zwyczajnych i Nadzwyczajnych
l/ocena pracy sekcji sportowych i wytyczanie kierunków ich działania
m/zatwierdzenie rocznych planów pracy sekcji sportowych
ł/przyjmowanie członków rzeczywistych w formie uchwały
2.Rozstrzygnięcia Zarządu Klubu następują w drodze uchwały po uprzednim jej
przegłosowaniu.
&30
1.Każda sekcja sportowa jest zobowiązana posiadać Zarząd Sekcji składający się z
Kierownika Sekcji, zastępcy kierownika ,sekretarza i dwóch członków/od 3 do 5 osób/,który
wybierany jest na zebraniu sekcji.
2.Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
a/opracowywanie planów organizacyjno-szkoleniowych sekcji w ramach przyznanych
uchwałą Zarządu Klubu środków finansowych i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi
Klubu.
b/opracowywanie rocznych planów finansowych sekcji i przedkładanie do zatwierdzenia
Zarządowi Klubu nie później niż do końca marca każdego roku
c/zarządzanie finansami sekcji w ramach posiadanego planu finansowego zatwierdzonego
uchwałą Zarządu Klubu
d/podejmowanie decyzji w sprawach działalności sportowej sekcji w oparciu o obowiązujący
Statut
e/przyjmowanie członków uczestników i członków wspierających na podstawie ich deklaracji

f/wnioskowanie do Zarządu Klubu o nadawanie członkom uczestnikom i członkom
wspierającym , po spełnieniu wymogu rocznej działalności w sekcji uprawnień członków
rzeczywistych
2.Kadencja Zarządu Sekcji kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu Klubu
&31
1.Osoby wybierane na funkcje Wiceprezesów Klubu mogą pełnić funkcje Kierownika Sekcji.
2.Kandydatury na Wiceprezesów Klubu przedstawia Prezes Klubu, natomiast zatwierdzenie
Wiceprezesów następuje w drodze uchwały Zarządu klubu.
&32
Szkoleniem w Klubie objęta jest młodzież do 21 roku życia.
&33
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe w oparciu o obowiązujące przepisy.
Komisja Rewizyjna
&34
1.Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu przez Walne Zebranie w składzie 3
osób/w tym Przewodniczący i sekretarz/ i konstytuuje się natychmiast po wyborach.
2.W toku kadencji możliwe jest przyjęcie 1 członka do komisji Rewizyjnej.
3.Nowych Członków Komisji Rewizyjnej przyjmuje się na Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu zwoływanym przez Zarząd Klubu.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a/nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni ,pozostawać w podległości służbowej ,związku
małżeńskim, lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu
b/nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

&35
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.Roczna Kontrola działalności Klubu.
2.Kontrola ruchomości i nieruchomości co najmniej raz w roku.
3.Kontrola wpłacania wpisowego i opłacania składek członkowskich.
4.Informowanie Zarządu klubu o wynikach kontroli.
5.Wydawanie zaleceń Zarządowi Klubu odnośnie stwierdzonych spostrzeżeń w czasie
przeprowadzonych doraźnych kontroli.
6.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli
7.Przeprowadzenie kontroli środków pieniężnych będących w kasie Klubu przed Walnym
Zebraniem.

8.Składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki Klubu, stawianie
wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
9.Wnioskowanie do Zarządu Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
&36
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu
z głosem doradczym.
&37
Sąd Koleżeński.
Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków i wybierany jest przez
Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym i konstytuuje się natychmiast po
wyborach.
&38
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów wynikłych wśród członków
Klubu związanych z działalnością Klubu.
&39
1.Zebranie Sądu koleżeńskiego zwołuje przewodniczący.
2.Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są następujące:
a/przeproszenie
b/przeproszenie publiczne
c/wystąpienie do Zarządu Klubu o wykluczenie spośród członków Klubu
&40
W przypadku ustąpienia jednego z członków Sądu koleżeńskiego następuje uzupełnienie
składu Sądu Koleżeńskiego o kolejnego członka.
&41
1.W przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się w sprawie członka
Klubu na zebranie Sądu, Sąd Koleżeński orzeka zaocznie.
2.Sąd Koleżeński swoje decyzje podaje do wiadomości Zarządowi Klubu.

V. Majątek i fundusze Klubu.
&42
Majątek i fundusze klubu składają się z:
1.Wpisowego i składek członkowskich.

2.Dochodów z imprez sportowych.
3.Składek i dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych oraz darowizn.
4.Ruchomości i nieruchomości Klubu.
5.Dzialalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla
zaspokojenia statutowych potrzeb Klubu.
6.Środków finansowych pozyskiwanych z budżetu miasta Kędzierzyna-Koźla.
&43
1.Majątkiem i funduszami Klubu administruje Zarząd Klubu.
2.Do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych oraz dysponowania środkami
finansowymi na rachunku bankowym w imieniu Klubu upoważnione są osoby wyznaczone
imiennie uchwałą Zarządu Klubu.
VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.
&44
1.Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną
większością co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania ,przy obecności co najmniej
połowy członków.
2.Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały przez Walne Zebranie członków
Klubu zgodnie z &26 Statutu.
&45
1.Z wnioskiem o rozwiązanie Klubu mogą występować członkowie rzeczywiści Klubu lub
Zarząd Klubu.
2.Wniosek o rozwiązanie nie może być wnioskiem nagłym ,lecz musi wpłynąć do Zarządu
Klubu najpóźniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w
porządku dziennym.
3.Walne Zebranie określa tryb rozwiązania i podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku
Klubu.
4.Uchwała podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrową.
Postanowienia końcowe.
&46
1.Klub może być członkiem Związków Sportowych.
2.Po przystąpieniu do Związków Sportowych decyduje Zarząd Klubu ,na wniosek
odpowiedniej sekcji sportowej Klubu.
3.Klub z racji przynależności do Związków Sportowych podporządkowuje się ich przepisom
uchwałom, decyzjom.
&47
Zabrania się:

a/Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, albo w stosunkach pokrewieństwa 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”.
b/Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,w szczególności gdy
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c/Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art.3 ust.3 w/w
ustawy.
d/Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą
członkowie organizacji ,członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich.
&48
Statut niniejszy został zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego
Międzyszkolnego Klubu Sportowego w dniu 10 marca 2011 roku.

