
STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW WODNYCH W IŁAWIE

Tekst jednolity z dnia 14.12.2018

§ 1. Stowarzyszenie działa we wszystkich środowiskach zrzeszając członków niezależnie od ich

światopoglądu i przynależności do innych organizacji społecznych i politycznych.

§ 2. Stowarzyszenie jest dobrowolne i ma osobowość prawną.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, siedzibą zaś Iława.

§ 4. Stowarzyszenie używa odznak, godła, pieczątki i barw zatwierdzonych przez właściwy organ

administracji państwowej.

ROZDZIAŁ II. Cele i środki działania

§ 5. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie rozwoju żeglarstwa i innych sportów wodnych dzieci i młodzieży na bazie i w
ścisłej  współpracy  z  Międzyszkolnym  Ośrodkiem  Sportowym  w  Iławie  lub  innym
podmiotem powstałym w jego miejsce.

2. Powyższy cel Stowarzyszenie realizuje przez:

 wnoszenie  składek  członkowskich  w  wysokości  ustalonej  corocznie  przez  Zarząd
Stowarzyszenia,

 organizowanie dobrowolnych składek pieniężnych,

 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

 współpracę  z  zakładami  pracy,  związkami  zawodowymi,  organizacjami  społecznymi  i

wszelkimi innymi, których cele nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia,

 współprace z osobami prawnymi i fizycznymi za granicą,

ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 6.1 Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki organizacyjne, osoby fizyczne, organizacje
społeczno-polityczne  uznające  cele  Stowarzyszenia,  z  tym,  że  osoba  prawna  może  być
członkiem wspierającym.

6.2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne z zagranicy.

§ 7. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia

na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 8.1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia,.

b) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia na zasadach określonych w

niniejszym statucie,

 c)wysuwać postulatu i wnioski do władz Stowarzyszenia



8.2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a)  przestrzegać  postanowień  statutu  i  wykonywać  uchwały  Stowarzyszenia,  b)  aktywnie

uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

§ 9. Prawa i  obowiązki wyżej określone dotyczą członków wspierających za wyjątkiem praw

zawartych w § 8.1. pkt a i b.

§ 10. 1.Członkostwo ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, 

b) skreślenia z listy członków.

10.2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w

działalności Stowarzyszenia.

10.3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

10.4. Do czasu podjęcia uchwały o skreśleniu Zarząd może zawiesić w prawach i obowiązkach

członka Stowarzyszenia.

ROZDZLAŁ IV. Władze oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia
§ 11. 1Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Kontrolna Stowarzyszenia.

11.2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na cztery lata

A. WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA 

§ 12. 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez  Zarząd Stowarzyszenia jest

jego najwyższą władzą.

12.2. Do walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

a) określanie kierunków i celów działania Stowarzyszenia,

b)  rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  i  Komisji  Kontrolnej

Stowarzyszenia,

c) na wniosek Komisji Kontrolnej Stowarzyszenia udzielanie absolutorium Zarządowi,

d) wybór Zarządu i Komisji Kontrolnej Stowarzyszenia.

§ 13. 1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni

Stowarzyszenia.

13.2.  Zebrania  sprawozdawcze  Stowarzyszenia  zwoływane  są  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  w

miarę potrzeb, nie nadziej niż raz na rok.

§  14.1.  Uchwały  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykle  większością  głosów  przy  obecności

przynajmniej połowy liczby ich członków w głosowaniu jawnym.



14.2.  W  przypadku  obecności  mniej  niż  potowy  członków  Walnego  Zgromadzenia  uchwały

podejmuje się w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd w okresie 14 dni, bez względu na

liczbę obecnych członków.

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§  15.  1.  Zarząd  Stowarzyszenia  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  między  walnymi
zgromadzeniami.

15.2. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem

Stowarzyszenia.

§  16.  1.  W skład  Zarządu  wchodzi   wchodzi  od  3  do  6  Członków,  w  tym przewodniczący,

zastępca przewodniczącego skarbnik i sekretarz.  

 16.2 Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej ½  liczby

członków,  w  tym  Przewodniczącego  oraz  Skarbnika  a  jego  uchwały  zapadają  zwykłą

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

16.3. W razie zdekompletowania składu Zarządu ma on prawo uzupełnienia składu.

16.4  Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wynikające w związku z
pełnioną funkcją.

§ 17. Do Zarządu należy

1.Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

2. Zwoływanie walnych zgromadzeń

3. Zaciąganie pożyczek i kredytów

4. Wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia
 5. Zarząd majątkiem Stowarzyszenia

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 

7. Odpłatne zatrudnianie osób z kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji celów Stowarzyszenia,

§ 18. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miary potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

na miesiąc.

C. KOMISJA KONTROLNA STOWARZYSZENIA

1.  Komisja  Kontrolna  Stowarzyszenia  składa  się  z  trzech członków,  którzy  wybierają  spośród

siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. W razie zdekompletowania składu Komisji Kontrolnej ma ona prawo uzupełnienia składu.
§ 20. Do Komisji Kontrolnej Stowarzyszenia należy:

1.  Kontrolowanie  całokształtu  działalności  Stowarzyszenia  ze  szczególnym  uwzględnieniem

gospodarki finansowej nie gadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli.

3.  Składanie  na  walnym  zgromadzeniu  Stowarzyszenia  sprawozdania  ze  swej  działalności  i

zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4. Zgłaszanie  do  zarządu  Stowarzyszenia  wniosku  o  zwołanie  nadzwyczajnego  walnego



zgromadzenia Stowarzyszenia

§ 21. Posiedzenia Komisji Kontrolnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

sześć miesięcy.

ROZDZIAŁ V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 22. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

22.2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

a) dotacji, zapisów, darowizn,

b) dochodów z działalności statutowej, .

c) innych dochodów.

§ 23. Zasad prowadzenia gospodarki finansowej ustala zarząd stowarzyszenia.

§  24.  1.  Do składania  oświadczeń woli  Stowarzyszenia  upoważniony jest  przewodniczący lub

zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia.

24.2. Umowy,  pełnomocnictwa  oraz  wszelkie  oświadczenia  woli,  które  pociągają  za  sobą

zobowiązania  pieniężne  lub  zmiany  majątku  Stowarzyszenia  wymagają  dla  swej  ważności

podpisania przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego i skarbnika.

24.3 W Stowarzyszeniu nie  przyjmuje się i nie  dokonują płatności w gotówce o wartości

równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest

przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji.

ROZDZIAŁ VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§  25.  Projekty  zmian  statutu  uchwala  Walne  Zgromadzenie  członków  Stowarzyszenia

bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków

Stowarzyszenia. W-drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 26. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 liczby członków Stowarzyszenia.

§  27.  W  razie  rozwiązania  Stowarzyszenia  jego  majątek  zostanie  w  pierwszej  kolejności

przeznaczony  na  zaspokojenie  roszczeń  wynikających  ze  zobowiązań  finansowych

Stowarzyszenia,  w pozostałej  zaś części  przekazany zostanie  na potrzeby Międzyszkolnego

Ośrodka Sportowego w Iławie lub jego sukcesora.
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