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STATUT 

KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO "SOKÓŁ" 
W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

 
 
ROZDZIAL I.  
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.  

 
§ 1 

Klub nosi nazwę: KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "SOKÓŁ"  
w Sokołowie Podlaskim (w skrócie KSS "SOKÓŁ") zwany dalej "Klubem"  
i działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniu oraz postanowień 
niniejszego statutu.  
 

§ 2 
Terenem działania Klubu jest miasto Sokołów Podlaski oraz powiat sokołowski.  
 

§ 3 
Siedziba Klubu mieści się w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 84. 
 

§ 4 
Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, reprezentowanym 
przez Zarząd Klubu. Klub specjalizuje się wyłącznie w strzelectwie sportowym. 
Sekcje Klubu specjalizują się w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. 
 

§ 5 
Klub opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.  
 

§ 6 
Klub moŜe być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.  
 
 
ROZDZIAŁ II.  
Cele, sposoby działania.  
 

§ 7 
Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie:  

1. Rozwój strzelectwa sportowego w oparciu o szkoły podstawowe i 
ponadpodstawowe.  

2. Popularyzację strzelectwa sportowego wśród społeczeństwa miasta 
Sokołów Podlaski i powiatu sokołowskiego.  
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§ 8 
Klub realizuje swoje cele przez:  

1. Pokazy strzeleckie dla młodzieŜy niezrzeszonej.  
2. Nabór młodzieŜy szkolnej oraz społeczeństwa do sekcji Klubu.  
3. Szkolenie zawodników.  
4. Realizację kalendarza imprez sportowych.  
5. Organizowanie zawodów międzyszkolnych.  
6. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Klubu 

oraz nad przestrzeganiem regulaminów, przepisów, zasad uprawiania 
sportu strzeleckiego.  

7. Klub wyŜej wymienione zadania \ działania wykonuje samodzielnie oraz 
we współdziałaniu z innymi organizacjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem Ligi Obrony Kraju.  

 
 
ROZDZIAŁ III.  
Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki.  

 
§ 9 

Członkowie Klubu dzielą się na:  
1. Zwyczajnych  
2. Uczestników  
3. Honorowych  
4. Wspierających  

a. Członkowie zwyczajni to osoby pełnoletnie posiadające zdolność do 
czynności prawnych przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie 
pisemnej deklaracji.  

b. Członkowie uczestnicy to osoby niepełnoletnie, przyjęci przez Zarząd 
Klubu na podstawie pisemnej deklaracji i za zgoda ustawowych 
opiekunów.  

c. Członkowie honorowi to osoby fizyczne szczególnie zasłuŜone dla 
Klubu. Godność tą nadaje Walne Zebranie.  

d. Członkowie wspierający to osoby fizyczne i prawne zainteresowane 
działalnością Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie 
pisemnej deklaracji.  

Ponadto: członkiem zwyczajnym lub uczestnikiem Klubu moŜe być kaŜda osoba 
spełniająca niŜej wymienione warunki:  

1. Posiada obywatelstwo polskie.  
2. Uprawia czynne strzelectwo sportowe lub wyraŜa chęć uprawiania sportu 

strzeleckiego. 
3. Nie posiada przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego.  
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§ 10 
Decyzje o przyjęciu w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu w 
terminie 12 dni od daty zgłoszenia.  
 

§ 11 
Prawa członków zwyczajnych Klubu:  

1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.  
2. Uczestniczyć w zebraniach członków.  
3. Zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu Klubu.  
4. Korzystać ze sprzętu i urządzeń na zasadach określonych przez regulamin 

wewnętrzny Klubu.  
Członkowie uczestnicy i honorowi mają wszystkie prawa członków 
zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu 
stanowiącego.  
Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach 
dotyczących działalności Klubu.  
 

§ 12 
Obowiązki członków Klubu:  

1. Przestrzegać Statutu, oraz regulaminów wewnętrznych Klubu.  
2. Brać czynny udział w zawodach i pracach na rzecz Klubu.  
3. Przestrzegać przepisów Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego.  
 

§ 13 
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:  

1. Śmierci członka.  
2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.  
3. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu za niepłacenie 

składek członkowskich przez okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.  
4. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Klubu za naruszenie Statutu 

lub inne raŜące naruszenie dobrego imienia Klubu.  
5. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w 

terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o podjęciu 
uchwały pozbawiającej członkostwa Klubu.  

 
§ 14 

Członkowie naruszający Statut, oraz regulaminy Klubu podlegają niŜej 
wymienionym sankcjom:  

1. Upomnienie.  
2. Nagana.  
3. Zawieszenie w czynnościach członka.  
4. Wykluczenie z Klubu.  
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Zarząd decyduje o nałoŜeniu kary lub jej cofnięciu. Od nałoŜonej kary słuŜy 
członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania.  
 
 
ROZDZIAŁ IV.  
Władze Klubu.  
 

§ 15 
Władzami Klubu są:  

1. Walne Zebranie Członków.  
2. Zarząd Klubu.  
3. Komisja rewizyjna.  

 
§ 16 

1. Kadencja władz Klubu trwa 5 lat.  
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.  
3. Sposób głosowania ustała Walne Zebranie Członków.  

 
§ 17 

W razie ustąpienia lub utracenia moŜliwości sprawowania funkcji Członka 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Zarząd lub Komisja 
Rewizyjna uzupełnia swój skład metodą kooptacji do 1/3 liczby członków 
Zarządu. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji Prezesa Klubu 
następcę powołuje Zarząd Klubu. Dokooptowane osoby musza być 
zatwierdzone przez najbliŜsze Walne Zebranie.  
 
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU.  
 

§ 18 
NajwyŜszą władzą klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane raz 
na 5 lat. Zebranie zwołuje zarząd Klubu.  
 

§ 19 
Kompetencje Zebrania Członków Klubu: 
Uchwalanie kierunków działalności.  

1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących 
władz Klubu i corocznych sprawozdań z działalności statutowej i 
finansowej.  

2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 
Rewizyjnej.  

3. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Klubu.  
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4. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.  
5. Rozpatrywanie odwołań.  

 
§ 20 

Termin, miejsce, porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd klubu i 
powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
 

§ 21 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez:  

a. Zarząd Klubu z własnej inicjatywy  
b. na wniosek co najmniej 50% członków Klubu  
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu w 
terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. Obrady dotyczą 
wyłącznie spraw, dla których Zebranie zostało zwołane.  

 
§ 22 

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w pierwszym 
terminie wymagana jest obecność połowy ogólnej liczby członków. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.  
 

§ 23 
W przypadku braku wymaganej liczby członków, Zebranie odbywa się w 
drugim terminie, określonym z góry przez Zarząd Klubu. W tym przypadku 
podejmowane uchwały są prawomocne bez względu na liczbę uczestników 
Zebrania uprawnionych do głosowania.  
 

§ 24 
Głos doradczy posiadają:  

1. Władze ustępujące.  
2. Członkowie Władz Zwierzchnich.  
3. Osoby zaproszone.  

 
 
ZARZĄD KLUBU.  
 

§ 25 
Zarząd Klubu składa się z 5 (pięciu) osób w tym: Prezesa, V-ce Prezesa, 
Skarbnika i Sekretarza.  
 

§ 26 
Kompetencje Zarządu:  

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.  
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2. Planowanie działalności.  
3. Przydzielanie zadań indywidualnych członkom Klubu wynikających z 

programu działania.  
4. Gospodarowanie majątkiem i funduszami Klubu, oraz majątkiem i 

sprzętem powierzonym.  
5. Kontrolowanie osiągnięć sekcji strzeleckich.  
6. Kierowanie bieŜącą działalnością Klubu.  
7. Reprezentowanie Klubu.  

 
 
KOMISJA REWIZYJNA.  
 

§ 27 
Komisja rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków Klubu, w tym:  
Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza.  
 

§ 28 
Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu 
działalności klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod 
względem celowości i gospodarności działań.  
 

§ 29 
Protokoły z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada 
Zarządowi Klubu. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Klubu 
z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, Ŝądania wyjaśnień oraz usunięcia 
nieprawidłowości,  
 

§ 30 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek ma 
prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani do Zarządu ani nie 
mogą być pracownikami Klubu.  
 
 
ROZDZIAŁ V.  
Maj ątek Klubu.  
 

§ 31 
Na majątek Klubu składają się:  

1. Składki członkowskie.  
2. Darowizny.  
3. Spadki.  
4. Zapisy.  
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5. Dochody z ofiarności publicznej.  
6. Dotacje.  
7. Inne wpływy.  

Majątek Klubu jest niepodzielny i stanowi własność Klubu. SłuŜy do realizacji 
celów statutowych j nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego 
członków.  
 

§ 32 
Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Klubu podejmują dwie osoby:  
l osoba - prezes lub wiceprezes,  
2 osoba - skarbnik.  
 
 
ROZDZIAŁ VI.  
Zmiana Statutu, rozwiązanie się Klubu.  
 

§ 33 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne 
Zebranie Członków większością 2/3 głosów.  
Uchwała w sprawie zmian w Statucie wymaga zatwierdzenia przez Władzę 
rejestracyjną.  
 

§ 34 
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki 
przeznaczony zostanie majątek Klubu.  
 
 
 
 
Zatwierdzono dnia 2010.11.22 na podstawie: 

• Statutu przyjętego 1993.10.27  
• Statutu przyjętego 2006.04.07   

 
 
Sokołów Podlaski 2010.11.22 


