
Statut Klubu Strzeleckiego WILK Olecko

Klub Strzelecki WILK Olecko 
STATUT 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia 

działalności gospodarczej nosi nazwę: Klub Strzelecki WILK Olecko i dalej zwany jest 
„Klubem”. 

2. Klub działa według przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego 
statutu. 

§ 2 
1. Siedzibą Klubu jest miejscowość Jaśki w gminie Olecko. 
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 
Klub jest powołany na czas nieokreślony. 

§ 4 
Klub może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami  
oraz instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych 
organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 5 
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

§ 6 
Klub posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Klubu oraz może używać 
wyróżniającego go znaku graficznego. 

Rozdział II 
Cele i formy działania 

§ 7 
Celami Klubu są:  
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności strzelectwa sportowego; 
2) wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu zaliczonych do sportu 

strzeleckiego; 
3) działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, rekreacji oraz sportu 

wśród dzieci i młodzieży; 
4) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 
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5) rozbudzanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez działania sportowe ze szczególnym 
uwzględnieniem strzelectwa sportowego; 

6) rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych przez sport; 
7) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia zarówno w środowiskach osób niepełnosprawnych jak 

i wśród pełnosprawnych. 

§ 8 
Klub realizuje swoje cele poprzez: 
1) organizowanie lub współudział w organizowaniu, inicjowaniu lub koordynacji zawodów  

oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego; 
2) działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczonych  

do sportu strzeleckiego; 
3) organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportu strzeleckiego; 
4) działania zapewniające bezpieczne warunki uprawiania wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego; 
5) prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków klubu, uchwał i protokółów, komunikatów 

sportowych, innych materiałów w zakresie wymaganym odnośnymi przepisami oraz zgodnie  
z potrzebami Klubu; 

6) organizowanie lub współudział w organizowaniu, inicjowaniu lub koordynacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i rekreacji ruchowej; 

7) współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, organami administracji rządowej  
i samorządu terytorialnego oraz z wszystkimi organizacjami i instytucjami przy realizowaniu 
celów określonych w niniejszym statucie; 

8) podejmowanie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi Klubu, nie stojących w sprzeczności z 
celami zawartymi w niniejszym statucie. 

Rozdział III 
Władze Klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje 

§ 9 
1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Władz trwa 3 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym  
w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków. 

Walne Zebranie Członków 
§ 10 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków i może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata. 
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. 
4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych  
do głosowania. 

"  2



Statut Klubu Strzeleckiego WILK Olecko

5. Jeżeli Walne Zebranie Członków odbywa się powtórnie z powodu braku kworum w drugim 
terminie, nie ma zastosowania wymóg obecności co najmniej połowy liczby członków 
uprawnionych do głosowania. 

6. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków Klubu 
pisemnie lub przez e-mail na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, wskazując 
przyczynę, termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. 

7. Równocześnie z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 6, zawiadamia się o drugim terminie  
i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków, jeżeli podczas pierwszego zebrania nie udałoby się 
uzyskać kworum. 

§ 11 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek 2/3 ogółu członków Klubu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca  
od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie, określonym w ust. 2, zadanie to 
przejmuje Komisja Rewizyjna, a Zarząd ulega rozwiązaniu na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. 

§ 12 
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków (zwany dalej 

„Przewodniczącym”) wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 
obecnych członków Klubu. Przewodniczącym nie może być członek Zarządu ani Komisji 
Rewizyjnej. 

3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków spisuje się listę obecności oraz protokół,  
które podpisuje Przewodniczący i Protokolant. 

§ 13 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1) określenie głównych kierunków działania Klubu; 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
3) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
4) wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Klubu; 
6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich; 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
8) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Klubu; 
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków. 

Zarząd Klubu 
§ 14 

1. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków: Prezesa, Wiceprezesa oraz 
Skarbnika. 
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2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
3. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione funkcje. 
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 15 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
2) realizowanie wytycznych Walnego Zebrania Członków dotyczących metod i programu działania; 
3) opracowanie projektu budżetu Klubu; 
4) przyjmowanie i skreślanie członków; 
5) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
6) kierowanie bieżącą pracą Klubu; 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
8) składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków; 
9) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 16 
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, 

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź  
w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania 
Członków w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

Komisja Rewizyjna 
§ 17 

1. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna. Składa się ona z 3 członków wybranych 
przez Walne Zebranie Członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. 
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą 

większością głosów. 

§ 18 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola działalności statutowej i finansowej Klubu; 
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie 

terminów oraz sposobów ich usunięcia; 
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 
4) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków; 
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia  

nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków; 
6) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym 

niniejszym statutem; 
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7) wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

§ 19 
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej składu, jeżeli  

nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł 
zaufanie członków Klubu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje 
Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych  
do glosowania. 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 

§ 20 
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje 
prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie 
może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru. 

Rozdział IV 
Członkowie Klubu 

§ 21 
Członkowie Klubu dzielą się na: 
1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 

§ 22 
1. Członkiem zwyczajnym może być: 

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 
publicznych, zamieszkała w kraju jak i za granicą, przyjęta przez Zarząd na podstawie 
pisemnej deklaracji; 

b) osoba małoletnia zamieszkała w kraju lub za granicą, przyjęta przez Zarząd na podstawie 
pisemnej deklaracji i za zgodą opiekunów prawnych. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana realizacją 
celów Klubu, wspierająca działalność Klubu organizacyjnie, finansowo lub w inny sposób. Osoba 
prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w formie uchwały na podstawie 
pisemnej deklaracji. 

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów 
statutowych Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków  
na wniosek Zarządu. 

§ 23 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym,  
z ograniczeniami w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.); 
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2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu; 
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych oraz we wszelkich przedsięwzięciach 

organizowanych przez Klub; 
4) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do: 
1) uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Walnym 

Zebraniu Członków; 
2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych oraz we wszelkich przedsięwzięciach 

organizowanych przez Klub; 
3) korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

3. Członkowie honorowi mają prawo do: 
1) uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków; 
2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych oraz we wszelkich przedsięwzięciach 

organizowanych przez Klub; 
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

§ 24 
1. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy: 

1) branie czynnego udziału w działalności Klubu; 
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu; 
3) godne reprezentowanie Klubu; 
4) dbanie o dobre imię Klubu, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia; 
5) regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie 

Członków; 
6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

2. Do obowiązków członków wspierających należy: 
1) pomoc Zarządowi Klubu w realizacji jego celów statutowych; 
2) przestrzeganie statutu. 

3. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu Klubu. 

§ 25 
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez: 
1) dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu, 
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu, 
b) nieopłacania składek członkowskich, 
c) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 2 lat; 

3) działanie na szkodę Klubu; 
4) śmierci członka; 
5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 
6) rozwiązanie się Klubu. 

Rozdział V 
Fundusze oraz majątek Klubu 

§ 26 
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1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd.  
3. Na fundusze Klubu składają się: 

1) składki członkowskie; 
2) darowizny i zapisy; 
3) dotacje na zadania rządowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi; 
4) dotacje na zadania zlecone przez samorządy terytorialne. 

4. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej. 
5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. 

§ 27 
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych  
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch dowolnych członków Zarządu Klubu. 

Rozdział VI 
Zmiany statutu oraz rozwiązanie klubu 

§ 28 
1. Wniosek o zmianę statutu oraz wniosek o rozwiązanie Klubu wymagają zachowania formy 

pisemnej. 
2. Uchwałę o zmianie statutu Walne Zebranie Członków uchwala większością 2/3 głosów  

przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania  
w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków Klubu w drugim terminie. 

3. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków uchwala większością 2/3 głosów  
przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania  
w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków Klubu w drugim terminie, przy 
czym uchwała powinna określić sposób likwidacji i przeznaczenie majątku. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 29 
Wykładnia przepisów niniejszego statutu należy do Zarządu Klubu. 

§ 30 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

Statut zatwierdzony na Zebraniu Założycielskim Klubu Strzeleckiego WILK Olecko w dniu 
20.01.2019 r. 

Przewodniczący   ……………………………… 

Protokolant   ………………………………
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