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GÓRNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO „URANIA"
PRZY KWK „POLSKA-WIREK" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rozdział I

Nazwa, charakter, teren działalności i siedziba Klubu

§ 1

Stowarzyszenie w dalszym ciągu Statutu Klubu Sportowego nosi nazwę :

Górniczy Klub Sportowy „Urania"
przy Kopalni Węgla Kamiennego „Polska-Wirek"

w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

skrót: GKS „Urania" Ruda Śląska - Kochłowice

~ §2
Klub Sportowy jest organizacją społeczną zajmującą się propagowaniem i organizowaniem
wychowania fizycznego i sportu.

§3 ,
Terenem działalności Klubu Sportowego jest Ruda Śląska.

, §4
Siedzibą Klubu Sportowego jest Ruda Śląska.

§5
Klub posiada osobowość prawną.

§6
Godłem Klubu Sportowego jest: młoty górnicze koloru czarnego na zielonym tle w kole.
Flaga Klubowa : kolor niebiesko-biało-czerwony z klinem zielono - czarnym u góry flagi.

§7
Klub Sportowy używa pieczątki z napisem: Górniczy Klub Sportowy „Urania

i ^zy Kopalni „Polska-Wirek
X ̂ Rudzie Śląskiej



Rozdział n

Cel i środki działania Klubu

§8
Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i
sportu oraz poprzez sport promowanie Miasta Ruda Śląska .

§9
Dla osiągnięcia tego celu Klub Sportowy :

1. Organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportu, drużyny, grupy itp.
2. Organizuje szkolenia, treningi, obozy szkoleniowo-przygotowawcze.
3. Organizuje zawody i imprezy sportowe, także bierze udział w zawodach i imprezach

organizowanych przez powołane do tego organizacje.
4. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport oraz prowadzi pracę

wychowawczą wśród swych członków.
5. Zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania w. f. i sportu oraz prowadzi pracę

wychowawczą wśród swych członków.
6. Wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały

propagandowe.
7. Poprzez uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych z udziałem klubów

sportowych z innych miast lub organizowanych w innych miastach, prowadzi
promocję Miasta Ruda Śląska,

Rozdział m

Członkowie Klubu — ich Drawa i obowiązki

§10
Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na :

a) członków wspierających,
b) członków rzeczywistych,
c) uczestników.

§11
Członkiem wspierającym może być każdy pełnoletni obywatel lub osoba prawna (organizacja
społeczna, instytucja itp.) o ile :

L wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,
2. zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu Sportowego.

§12
Członkiem rzeczywistym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polski który:

ł. wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,
2. zostanie przyjęty przez Zarz^i^CliSbu Sportowego.



§13
Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia o ile wypełni warunki:

- otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów (uczniowie szkół - zezwolenie
władz szkolnych).

§14
Do obowiązku członka Klubu Sportowego należy :

1. branie czynnego udziału w pracach Klubu Sportowego, stosowania się do
postanowień Statutu, regulaminów, Uchwał i decyzji Klubu i jego władz,

2. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Klubu i Zarząd Klubu,

3. chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków i
walczenie z objawami marnotrawstwa,

4. propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz pozyskiwanie nowych
członków Klubu.

§15
Członek Klubu Sportowego ma prawo do :

1. uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do
wszystkich władz Klubu,

2. poddawanie ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwanie postulatów
wobec władz Klubu,

3. korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością
Klubu orazlnnych udogodnień jakie stwarza Klub swym członkom,

4. reprezentowanie barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenie
odznaki i stroju sportowego w barwach Klubu.

§16
Uczestnicy i członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki wymienione
w § 1 4 i § 1 5 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania
nad Uchwałami i decyzjami Zarządu Klubu.

§17
Członkostwo Klubu ustaje na skutek :

1. śmierci,
2. wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,

wykluczenie z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku działania na
szkodę Klubu, popełnienia czynów niegodnych członka Klubu, nie przestrzeganie
postanowień Statutu, regulaminów, i przepisów, nie opłacanie składek członkowskich
przez okres trzech miesięcy.
Wykluczeni z Klubu mają prawo odwołać się do Walnego Zebrania.
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§18
Za uchybienie oraz nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, Uchwał i decyzji Klubu lub jego
władz mogą być nakładane na członków następujące kary : upomnienie ustne lub na piśmie,
ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienie praw członkowskich lub wykluczenie.
Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna Zarząd Klubu, a
przeciwko członkom władz Klubu Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Rozdział IV

Władze Klubu (Stowarzyszenia^

§19
Władzami Klubu Sportowego są :

l . Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.

l .

2.

§20
lne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Kl
każde żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej na żądanie 1/3 członków Klub
rzd Klubu zobowizan jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Klubu

zwołać Walne Zebranie w ciągu 14 dni.
3 . Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze nie

rzadziej jak raz na 4 lata w celu dokonania wyboru władz Klubu.
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo — Wyborcze jest ważne przy obecności co najmniej

członków rzeczywistych.

§21
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze :

l . Dokonuje wyboru Władz Klubu.
2. Ocenia działalność Zarządu oraz udziela absolutorium ustępującym Władzom.
3 . Uchwala zmiany w Statucie Klubu,
4. Decyduje o likwidacji Klubu.
5. Podejmuje decyzje, we wszystkich innych sprawach, które wniesione zostały przez

Władze Klubu i jego członków.

§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zapadają zwykłą większością
głosów z wyjątkiem Uchwał w sprawach : zmiany Statutu Klubu, likwidacji Klubu.
Uchwały te wymagają większości 2/3 osób obecnych na zebraniu.



§23
Zarząd Klubu Sportowego składa się do 13 członków wybranych na okres 4 lat w głosowaniu
jawnym przez Walne Zebranie.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie:

- Prezes Zarządu,
- V-ce Prezes Zarządu d/s organizacyjno-sportowych,
- V-ce Prezes Zarządu d/s finansowych,
- Sekretarz Zarządu.

Zarząd Klubu zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.
Do ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu.
Uchwały zapadaj ą zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu
W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub w razie jego nieobecności
przewodniczący zebrania.

§24
Zarząd Klubu Sportowego:

1. ustala okresowe plany działalności oraz preliminarza budżetowego,
2. składa sprawozdania z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem,
3. zarządza majątkiem i funduszami Klubu,
4. ustała regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności Klubu,
5. podejmuje decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości,
6. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Klubu do federacji związków sportowych,
7. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji

innych władz Klubu.

§26
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

1. Kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Klubu.
2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki Klubu oraz działalności

Zarządu Klubu, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.

3. Kontrola opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z

głosem doradczym.

Rozdział V

Sekcia sportowa klubu (Stowarzyszenia)

§27
W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu Zarząd
Klubu powołuje sekcje sportowe.
O rozwiązaniu sekcji decyduje Zarząd Klubu. Członkowie rozwiązanej sekcji mogą odwołać
się od tej decyzji do Walnego Zebrania.

» - , • ___Sekcja sportowa działa zgodnie zfir^ulamiflem nadanym przez Zarząd Klubu Sportowego.
.* V



Transport
- PKD 60.23Z - pasażerski transport drogowy
- PKD 60.24A - towarowy transport drogowy

Sport
- PKD 92.61Z
- PKD 92.62Z
- PKD 92.72Z

działalność stadionów i innych obiektów sportowych
pozostała działalność związana ze sportem
działalność rekreacyjna

Usługi
- PKD 74;40Z - reklama
- PĘD 74.70Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów

Obsługa nieruchomości
- PKD 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek

§31
Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd zgodnie z ustalonym budżetem.
Do wydatkowania sum pieniężnych bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, a także
podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowo-gospodarczych
każdorazowo wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

§ 32
Wszelkie postanowienia Władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają
zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VH

Rozwiązanie Klubu

§33
Rozwiązanie się Klubu wymaga Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
podjętej większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.

§34
1. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania jego majątek zostaje przekazany na cel

określony przez Walne Zebranie.
2. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zgody władzy

Rejestracyjnej.



Rozdział Vm

Postanowienie końcowe

§35
Klub Sportowy może być członkiem związków sportowych.
O przystąpieniu do związku sportowego decyduje Zarząd Klubu na wniosek odpowiedniej
sekcji sportowej Klubu.
Klub Sportowy z racji przynależności do związków sportowych podporządkuje się przepisom,
uchwałom i decyzjom.

§36
Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu ustala Zarząd Klubu.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


