STATUT
Klubu Szachowego GAMBIT w Świeciu
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Szachowy GAMBIT zwane dalej Klubem.
§2
Klub działa na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:
1.Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2017 r.,poz.210 t. j.);
2.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t. j. ze zm.)
3.Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 176
t. j. ze zm.)
§3
1. Siedzibą Klubu jest miasto Świecie.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Klub posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany na czas nieograniczony.
§5
1 .Klub jest członkiem prawnym Polskiego Związku Szachowego, zwanego dalej
w skrócie PZSzach.
2 .Klub kieruje się w swej działalności uchwałami i wytycznymi PZSzach, a także
niniejszym Statutem.
3. Klub ma prawo używać pieczęci i odznak organizacyjnych oraz własnego
LOGO.

§6
Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy wszystkich członków. Może
jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II
Cel i środki działania.

§7
Celem klubu jest:
1. Rozwijanie i popularyzowanie szachów.
2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego.
3. Promowanie miasta Świecie oraz regionu kujawsko – pomorskiego, w kraju i
za granicą .
4. Podnoszenie poziomu sportowego członków Klubu.
5. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
§8
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację zawodów i imprez szachowych.
2. Prowadzenie szkoleń swoich członków.
3. Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez innym organizacjom
społecznym.
4. Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i
wychowawczego wśród zawodników, działaczy i osób współpracujących z
Klubem.
5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.
6. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie pogadanek nt. uzależnień.

Rozdział III
Członkowie Klubu, prawa i obowiązki oraz utrata członkostwa.

§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący
statutowe cele Klubu.
§ 11
1. Małoletni w wieku od 16 -18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności
prawnych może być członkiem zwyczajnym Klubu i korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, może być
członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach
Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Klubu.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu Członków.
3. Podejmowania uchwał.
4. Korzystania z istniejącego sprzętu i urządzeń Klubu.
5. Reprezentowania barw Klubu.
6. Noszenia odznaki klubowej.

§ 13
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji statutowych Klubu.
2. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Klubu.
3.Regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebrania
Członków Klubu.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Klubu, deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe
na rzecz Klubu.
2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym
Zebraniu Członków.
§ 15
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny
wkład dla realizacji celów Klubu.
2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo brać czynny udział z głosem doradczym w
Walnym Zebraniu Członków.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 16
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały
Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków podjętą na wniosek Zarządu.
§ 17
1.Członkostwa Klubu ustaje na skutek:
1.) Dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu.
2.) Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich przez co najmniej pół roku i faktycznego zaprzestania
działalności na rzecz Klubu przez okres 12 miesięcy.
3.) Wykluczenia z Klubu w przypadku:

a) Stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie
postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.
b) Prawomocnego orzeczenia przez sąd kary dodatkowej pozbawienia praw
publicznych.
4.) Pozbawienia członkostwa honorowego.
5.) Śmierci członka.
2. Uchwały w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd Klubu.
3. Uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego podejmuje Walne
Zebranie Członków.
4. Od uchwały o wykreśleniu i wykluczeniu członkowi przysługuję prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty
otrzymania uchwały.
Zarząd zobowiązany jest pouczyć członka wykreślonego i wykluczonego o
przysługującym mu prawie do odwołania.

Rozdział IV
Władze Klubu.

§ 18
1. Władzami Klubu są:
1.) Walne Zebranie Członków
2.) Zarząd
3.) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wybieranych władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna są władne do podejmowania uchwał przy
obecności co najmniej połowy swoich członków.

§ 19

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2.W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1.) z głosem stanowiącym -członkowie zwyczajni
2.) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
3. O miejscu ,terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Do ważności Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność
przynajmniej połowy członków zwyczajnych Klubu. W drugim terminie Walne
Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do 31 marca, a
sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 18 ust. 2.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1.) Z własnej inicjatywy
2.) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3.) Na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla
których zostało zwołane.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu Klubu z całorocznej działalności, jego
ocena i przyjęcie.
2. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium
Zarządowi.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz kalendarza sportowego.
4. Zmiana Statutu.
5. Wybór władz Klubu.
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, a także
ulg i zwolnień z powyższych obowiązków.
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
8. Rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Klubu;
9. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu;
10. Podejmowanie uchwał innych sprawach zgłoszonych przez członków Klubu i
jego władze.
11. Rozwiązanie Klubu i jego likwidacja.
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu. Reprezentuje go na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 – 9 członków. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa,
dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Klubu.
3. Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
§ 24
1.Do kompetencji Zarządu należy:
1.) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
2.) Kierowanie działalnością Klubu.
3.) Realizowania uchwał Walnego Zebrania Członków.
4.) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
5.) Sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów oraz
przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia.
6.) Przyjmowanie i zwalnianie członków na ich wniosek.
7.) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
8.) Prowadzenie korespondencji i rachunkowości Klubu zgodnie z przepisami
prawnymi oraz uchwalonym przez Walne Zebranie Członków budżetem.

9.) Zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w ramach uchwalonego budżetu.
2.Do kompetencji w dziedzinie rozstrzygania spraw spornych członków Klubu, a
dotyczących naruszenia Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, zasad
współżycia społecznego i norm etyczno – moralnych oraz sporów powstałych
na tle działalności Klubu, Zarząd Klubu może orzekać następujące kary:
1.) Upomnienia ustne lub pisemne.
2.) Nagana.
3.) Zawieszenie w prawach członka Klubu na okres 3 do 6 miesięcy.
4.) Wykluczenie z Klubu.
Zarząd orzeka w składzie trzyosobowym, w tym prezesa lub wiceprezesa. Od
orzeczenia dotyczącego zawieszenia w prawach członka i wykluczenia z Klubu,
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania orzeczenia na piśmie.
3.Zarząd, do prowadzenia spraw Klubu może zatrudnić pracownika.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 do 5 osób.
3. Członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 26
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowania co najmniej raz do roku działalności Klubu i dokonania jej
oceny.
2. Dokonanie analizy sprawozdań finansowych.
3 .Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
4. Występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz
prawo zwołania go w przypadku nie zwołania przez Zarząd w terminie
określonym w Statucie.
6. Prawo żądania zwołania Zarządu.
§ 27
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Klubu. Ma ona prawo
dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić
przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Klubu.

Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół. Z czynności swoich
komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

§ 28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać czynny udział, z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Klubu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
§ 29
W przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów
sportowych, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu
zgodnie z Statutem § 24 ust. 2.
§ 30
Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności, co najmniej połowy jego
członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości
głosów, rozstrzyga głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.

§ 31
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka Zarządu, Komisji
Rewizyjnej w trakcie kadencji organom tym przysługuje prawo uzupełnienia
brakujących członków.
2. Liczba członków uzupełniających nie może przekroczyć 1/3 składu organu. W
innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające.

Rozdział V
Majątek Klubu.
§ 32
1. Majątek Klubu stanowią:
1.) Wpisowe i składki członków.
2.) Dochody z urządzanych przez Klub imprez.
3.) Darowizny i dotacje otrzymane przez Klub.
2. Rachunkowość Klubu prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.
3. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa
lub Wiceprezesa i Skarbnika.
4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy
członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
5. Składki członkowskie powinny być uregulowane do 31 grudnia każdego roku.
§ 33
1. Klub może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego
na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Wszelkie dochody z działalności Klubu służą realizacji celów statutowych i nie
mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Przepisy końcowe.
§ 34
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania
Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę
Statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu
najpóźniej siedem dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 35
Likwidacja Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej
połowy członków Klubu. Wniosek o likwidacji nie może być wnioskiem nagłym,
lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej na jeden miesiąc przed
terminem Walnego Zebrania Członków i musi być umieszczony w porządku
dziennym. Przy uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Klubu musi
być równocześnie podjęta uchwała o sposobie przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczeniu pozostałego majątku Klubu.
§ 36
Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i likwidacji Klubu podlegają zgłoszeniu
do sądu rejestrowego.

Rozdział VII

§ 37
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowień
sądu rejestrowego w sprawie ich wpisu do rejestru.

