
STATUT 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ 

„INA" 

Spis treści: 

1. Rozdział l - Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 

2. Rozdział II - Cel i środki działania. 

3. Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

4. Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia. 

5. Rozdział V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 

6. Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.. 

 

ROZDZIAŁ l  

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 

 

§1 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Miejski Klub Sportowy „INA” Goleniów. 

Stowarzyszenie może także posługiwać się nazwą skróconą: „MKS Ina Goleniów". 

 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Goleniów, a terenem działania jest Województwo  

Zachodniopomorskie. 

 

§3 

Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „INA" Goleniów jest zarejestrowanym 

stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną, działa zgodnie z niniejszym 

statutem, ustawą o kulturze fizycznej i ustawą prawo o stowarzyszeniach. 

 

§4 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określa swoje cele, 

program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej 

działalności. 

 

§5 

Barwami Stowarzyszenia są biała i zielona. Godłem Stowarzyszenia jest stylizowana litera 

„i" na tarczy o biało zielonym tle, oraz datą 1946 w dolnej części tarczy. Pieczęcią 

Stowarzyszenia jest okrągła pieczęć z jego nazwą. 

 

§6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków. 

 



ROZDZIAŁ II  

Cel i środki działania. 

 

§7  

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej (fizycznej), a zwłaszcza 

piłki 

nożnej, 

2. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej  i sportu 

oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej 

oraz umiejętności sportowych, w szczególności piłkarskich, 

3. wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych 

warunków do 

uczestniczenia w rozgrywkach sportowych, w szczególności piłkarskich. 

 

§8  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. prowadzenie szkolenia sportowego, 

2. organizowanie zawodów i imprez sportowych, 

3. tworzenie kadry trenerów i instruktorów, 

4. udostępnianie członkom Stowarzyszenia sprzętu sportowego, 

5. wynajem obiektów i urządzeń sportowych. 

6. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone zostaną na 

realizację 

celów statutowych stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

§9  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych 

2. wspierających 

3. honorowych 

 

§10 

1. Członkami   zwyczajnymi   Stowarzyszenia   mogą   być   osoby   fizyczne,   które   złożą  

pisemną deklarację, opłacą składkę roczną i zostaną przyjęte przez Zarząd. 

2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgoda ich przedstawicieli ustawowych. 

3. Członkami  wspierającymi  mogą być  osoby fizyczne  i  osoby  prawne,   które  

popierają cele Stowarzyszenia i zadeklarują pomoc materialno - finansową. 

4. Członkiem honorowym może być członek zwyczajny, któremu Walne Zgromadzenie 

Członków nada na wniosek Zarządu tą godność. 



 

§11 

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 

1. wybierać i być wybieranymi do Władz Stowarzyszenia. 

2. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, a także wysuwać postulaty i wnioski, 

3. korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd, 

4. otrzymywać od Stowarzyszenia pomocy w zakresie jego statutowych zadań. 

 

§12 

Do obowiązków członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia należy: 

1. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, 

2. przestrzeganie postanowień statutu, 

3. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§13 

Członkowie wspierający mają prawo: 

1. brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Stowarzyszenia, 

3. bierne prawo wyborcze. 

 

§14 

Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z deklarowanej pomocy, 

działanie dla dobra Stowarzyszenia i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesem 

Stowarzyszenia. 

 

§15 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez skreślenie z listy członków uchwałą 

Zarządu w przypadku: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

2. rażącego naruszania postanowień statutu, 

3. permanentnego  zaniedbywania  udziału  w  działalności  Stowarzyszenia,   albo   

niepłacenia składek przez okres 1 roku, 

4. rozwiązania Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ IV  

Władze Stowarzyszenia 

 

§16 

Władzami Stowarzyszenia są: 

- Walne Zebranie Członków, 

- Zarząd Stowarzyszenia, 

- Komisja Rewizyjna 

 



1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwają 4 lata. 

2. Uchwały Władz zapadają zwykłą większością głosów ich członków przybyłych na 

prawidłowo zwołane zebranie. 

Władze Stowarzyszenia zobowiązane są: informować członków o bieżącej działalności 

oraz wysłuchać i rozpatrzyć ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego 

udziału w pracach Stowarzyszenia wszystkich jego członków. 

 

§17 

Walne Zebranie. 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne  Zebranie  zwoływane jest  przez Zarząd  listami  poleconymi  na  adresy 

członków podanymi w deklaracji członkowskiej, lub za pomocą poczty kurierskiej. 

3. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na cztery lata, zaś 

Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku. 

4. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd: 

- z własnej inicjatywy 

- na wniosek komisji rewizyjnej 

- na wniosek 1/3 ogółu członków. 

5. Walne Zebranie powinno w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku obradować 

nad sprawami postawionymi we wniosku. 

 

§18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalenie Statutu lub zmiany w nim, 

2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

4. udzielenia lub odmówienia udzielenia absolutorium  ustępującemu Zarządowi na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich, 

6. rozpatrywanie  innych  spraw wniesionych  przez członków Zarządu  i  Komisji  

Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 

§19 

1. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, przy czym 

małoletni 

poniżej 16 lat nie posiadają prawa udziału w głosowaniu, zaś małoletni powyżej 16 lat nie 

mogą stanowić więcej niż połowy Zarządu albo Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym: 

- zaproszeni członkowie związków sportowych, 

- inne osoby zaproszone przez Zarząd. 

3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 

 

 



§20 

Zarząd 

1. Zarząd   Stowarzyszenia   składa   się  z  3 - 7  członków  wybieranych   przez  Walne  

Zebranie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 Statutu. 

2. Zarząd Klubu na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, V-ce 

Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. 

3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

4. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 

połowy członków Zarządu. 

5. Posiedzenie Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności V-ce 

Prezes Zarządu. Przy podejmowaniu decyzji w razie równego podziału głosów, głos 

przewodniczącego jest decydujący. 

 

§21 

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności: 

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 

3. zarządzanie majątkiem i finansami, 

4. przyjmowanie i skreślanie członków, 

5. uchwalanie planu działania i budżetu, 

6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

7. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich. 

 

§22 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego i dwóch Członków. 

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Członka Komisji Rewizyjnej. 

 

§23 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

przynajmniej raz w roku, 

2. wydawanie   zaleceń   pokontrolnych   w   przypadku   stwierdzenia   uchybień   w   

działalności 

Stowarzyszenia, 

3. wnioskowanie o udzielenie /lub odmowę/ absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

4. uczestniczenie przedstawiciela Komisji w posiedzeniach Zarządu, 

5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 

 

§24 

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa przed upływem 

kadencji albo w razie : 



1. rezygnacji z mandatu, 

2. wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

3. odwołania ze składu, 

4. utraty praw obywatelskich albo zdolności do czynności prawnych. 

 

§25 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, Władzom tym przysługuje 

prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba 

członków dokooptowanych i wybranych przez Walne Zebranie nie może przekroczyć liczby 

członków organu wybranych przez Walne Zebranie. 

 

ROZDZIAŁ V  

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§26 

Na majątek Stowarzyszenia składają się : 

1. składki członkowskie, 

2. darowizny i zapisy, 

3. otrzymane dotacje 

4. inne wpływy. 

 

§27 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 

udzielenia pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch osób spośród członków Zarządu. 

 

§28 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

1. 92.61 .Z - Działalność stadionów i innych obiektów sportowych 

2. 92.62.Z - Pozostała działalność związana ze sportem 

3. 3.04.Z - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 

4. 92.72.Z - Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

5. 55.22.Z - Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych 

6. 55.23.Z - Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane 

7. 70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 

8. 52.11 .Z - Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych 

9. 52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych 

sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

10. 52.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 

11. 55.40.Z-Bary 

12. 55.51.Z-Stołówki 

13. 55.52.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 



(katering) 

14. 55.30.B - Pozostałe placówki gastronomiczne 

15. 74.40.Z-Reklama 

16. 22.13.Z - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 

17. 74.84.B - Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

 

ROZDZIAŁ VI  

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§29 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 1/2 głosów 

przy udziale co najmniej 50 % członków. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

podjętej większością 2/3  głosów  przy  obecności  50   %  członków.   Uchwała  o  

rozwiązaniu  się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony 

majątek. 


