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Statut klubu sportowego ,,LAGUNA ” przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu 

Rozdział I - Nazwa , teren działania , siedziba i charakter prawny stowarzyszenia. 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Klub sportowy Laguna przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu” nazwa skrócona 

,,Laguna 24 Toruń ” i jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 

1989r (Dz.U.2017.0.2010), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie (Dz.U.2017.0.1463) 

§ 2 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Toruń. 

§ 3 

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej. 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji ,stowarzyszeń i federacji o 

pokrewnym profilu działalności. 

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczątek, znaków i w/w wzorów ustalonych przez Zarząd stowarzyszenia. 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków. Do załatwienia spraw 

związanych ze statutową działalnością może zatrudnić pracowników na zasadach określonych przepisami 

obowiązującego prawa. 

§ 7 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną . 

Rozdział II -Cel i środki działania 

§ 8 

Celem stowarzyszenia jest : 

Rozwijanie, popularyzacja sportu, a w szczególności pływania i płetwonurkowania wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych o różnym stopniu sprawności; propagowanie zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez : 

1) Organizowanie spotkań i promocję celów stowarzyszenia 

2) Organizowanie zawodów sportowych, obozów sportowych, szkoleń, kursów, zjazdów, konferencji oraz 

innych form wymiany doświadczeń z innymi organizacjami. 

3) Ułatwianie dostępu do obiektów sportowych 

4) Propagowanie ,,zasad fair play ”w sporcie  

5) Prowadzenie działań mających na celu przeciwstawianiu się uzależnieniom 

6) Prowadzenie badań nad środowiskiem wodnym jego znaczeniem dla człowieka 

7) Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych 

8) Podejmowanie innych działań w interesie stowarzyszenia. 

Rozdział III - Członkowie stowarzyszenia ich prawa i obowiązki  

§ 10 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na : 

1) założycieli 

2) zwyczajnych 

3) honorowych 

4) wspierających 
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§ 11 

Członkiem stowarzyszenia mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inne osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych ,które złożą pisemną deklarację członkowską i uiszczą wpisowe oraz zostaną 

wpisane przez Zarząd. 

Od uchwały w przedmiocie przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

Członek zwyczajny ma prawo do : 

1) Udziału w zebraniach z głosem decydującym 

2) Czynnego i biernego udziału wyboru władz stowarzyszenia 

3) Udziału w działalności stowarzyszenia zgodnie z regulaminem i uchwałami jego władz 

4) Korzystanie z urządzeń stowarzyszenia w granicach określonych regulaminem ,  

5) Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i decyzji władz klubu. 

6) Noszenia odznaki stowarzyszenia 

§ 12 

Członkiem założycielem jest osoba, która w dniu zebrania założycielskiego zadeklarowała chęć przystąpienia do 

stowarzyszenia i fakt ten potwierdziła swoim podpisem na liście członków założycieli. 

§ 13 

Członek założyciel i członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) Przestrzegania Statutu, regulaminu i uchwał stowarzyszenia. 

2) Aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia 

3) Przestrzegania postanowień Walnego Zebrania Członków i popierania czynnego celów Stowarzyszenia 

4) Regularnie uiszczać składki, opłaty i należności ustalone w regulaminach i uchwałach powziętych przez 

władze stowarzyszenia. 

5) Dbania o dobre imię stowarzyszenia i jego członków 

§ 14 

Członkostwo ustaje : 

1) Na skutek śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

2) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności 

3) Skreślenia z listy członków z powodu zalegania składek za okres przekraczający  6 miesięcy 

4) Rażącego naruszenia Statutu i innych uchwał Zarządu 

§ 15 

1) Członkiem stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej 

deklaracji, zawierającej zgodę jego opiekunów. 

2) Osobom niepełnoletnim przysługuje bierne prawo wyborcze. 

§ 16 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący 

wkład w realizację celów stowarzyszenia. 

§ 17 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu stowarzyszenia. 

§ 18 

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania 

składek członkowskich. 

§ 19 

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne, które działają i są zainteresowane działalnością 

stowarzyszenia. 

§ 20 

Status członka wspierającego nadaje Zarząd stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem 

działalności zainteresowanego. 

Członek wspierający może bez prawa głosu uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, a także brać udział z 

głosem doradczym w pracach stowarzyszenia , wnosić wnioski i postulaty do władz stowarzyszenia, korzystać z 

urządzeń stowarzyszenia w granicach ustalonych regulaminami.  
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Rozdział IV - Organy stowarzyszenia 

§ 21 

Organami stowarzyszenia są : 

1) Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd Stowarzyszenia 

3) Rada Nadzorcza 

Kadencja Zarządu, Rady Nadzorczej stowarzyszenia trwa 2 lata kalendarzowe, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. 

W przypadku ustąpienia członka Zarządu bądź Rady Nadzorczej przed upływem kadencji organy te mogą 

dokooptować członka, który pełni tę funkcję do końca kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 

1/3 członków odpowiednich organów pochodzących z wyboru. 

Uchwały wszystkich organów stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 

członków organów z wyłączeniem spraw, co do których Statut stanowi inaczej. 

Zarząd i Rada Nadzorcza są wybierane spośród członków stowarzyszenia . 

§ 22 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków są 

zwyczajne (sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne. 

Walne zebranie zwyczajne - sprawozdawcze odbywa się raz do roku, a sprawozdawczo – wyborcze co 2 lata – 

nie później niż w następnym kwartale po upływie kadencji. 

§ 23 

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane : 

1) Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia. 

2) Na wniosek Rady Nadzorczej 

3) Na pisemne żądanie 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia z podaniem proponowanego porządku obrad. 

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) Zmiany Statutu 

2) Nadanie godności członka honorowego 

3) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania 

majątku 

4) Wybór członków zarządu stowarzyszenia oraz trzech członków Rady Nadzorczej 

5) Zatwierdzenie programu działalności, rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów stowarzyszenia, 

udzielanie absolutorium Zarządowi stowarzyszenia. 

6) Uchwalenie regulaminów Rady Nadzorczej 

7) Uchwalenie budżetu 

§ 25 

Zarząd stanowią: prezes i v-ce prezes, skarbnik . 

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 26 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności : 

1) Kierowanie działalnością i zarządzaniem majątkiem stowarzyszenia 

2) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

3) Opracowanie strategii rozwoju stowarzyszenia 

4) Przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie decyzji o ich wykluczeniu. 

5) Opracowywanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia. 

6) Opracowywanie preliminarzy , wydatków , planów pracy. 

7) Rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności stowarzyszenia  

8) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji zagranicznych 

9) Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków. 
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§ 27 

Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż trzech członków. Na pierwszym posiedzeniu wybierze ze swego grona 

przewodniczącego. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. 

§ 28 

Rada Nadzorcza kontroluje co najmniej raz na rok całokształt działalności Zarządu stowarzyszenia pod 

względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami oraz ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu 

Członków sprawozdań ze swej działalności. 

 

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia 

§ 29 

1.Majątek stowarzyszenia tworzą : 

• Wpisowe i składki członkowskie 

• Dochody z rzeczy ruchomych , nieruchomości oraz praw dających przychody 

• Wpływy z działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową 

• Zapisy , darowizny , subwencje i spadki 

• Inne wpływy i dochody 

2.Majątek i środki stowarzyszenia powinny być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe. 

3.Członkowie stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków, jak również nie 

uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych (np przejazdów) związanych z wykonywaniem 

decyzji Zarządu oraz wynagradzanie osób pozostających w stosunku pracy ze stowarzyszeniem, a także 

członków będących trenerami, rehabilitantami, wykładowcami działającymi na zlecenie stowarzyszenia. 

§ 30 

Majątkiem stowarzyszenia Zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji 

Walnego Zebrania Członków. 

Rozdział VI -Reprezentacja 

§ 31 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w 

imieniu stowarzyszenia są uprawnieni łącznie dwaj członkowie Zarządu w tym prezes, v-ce prezes, skarbnik . 

Rozdział VII - Postanowienia ogólne 

§ 32 

Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi. 

Rozdział VIII - Zmiana Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia 

§ 33 

Zmiana Statutu i Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków 

większością połowy głosów plus 1 głos (½ + 1) przy udziale co najmniej 2/3 uprawnionych. 

§ 34 

Wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia lub zmianę Statutu powinien wpłynąć do Zarządu co najmniej 30 dni 

przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

§ 35 

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o majątku stowarzyszenia w 

uchwale likwidacyjnej. 

 


