
luRZĄb mię sm a Przemkowie 
W P Ł Y N Ę Ł O 

Miejsko Gminn\ Klub Sportowy 
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ul Plac Wolność, 59 I70Przcmko> 
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2 4. 01. 2023 
0 t n r q UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

NWwiaencyjńy^ 
Liczba ntron w^z z rającznikami n ? 
Przyjnuj; 

POUCZENIE co do sposobu wypełmama-oferty 
Ofertę nalezyy/ypełntć wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w-przypisach 
Zaznaczenie gwiazdką, np „pobierame*/mepobieranie*" oznacza, ze należy skreślić niewłaściwą odpowiedz, pozostawiając 
prawidłową Przykład „pobieranie*/mepobicronio*" 

I Podstawowe informacje o złozonej ofercie 

1 Organ administracji publicznej, 
do ktorego jest adresowana oferta 

BURMISTRZ PRZEMKOWA 

2 Rodzaj zadania publicznego1' 
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 SPORTU NA 
TERENIE GMINY PRZEMKÓW 

II Dane oferenta(-tów) 

1 Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, 
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Miejsko-Gminny Klub Sportowy ZAMĘT Przemków 
ul Plac Wolności 25, 59- 170 Przemków 
Nr KRS0000165875, 
mgks zamet@op pl 

2 Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np imię i 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej) 

Waldemar Urbaniak 
603 337 185 
mgks zamet@op pl 

III Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1 Tytuł zadania publicznego 
Przygotowanie do sezonu sportowego „wiosna 2023" - grupy 
juniorow oraz seniorow ZAMĘT Przemków 

2 Termin realizacji zadania publicznego2' Data 
rozpoczęcia 

01 02 2023 Data 
zakonczenia 

15 03 2023 

3 Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
Klub sportowy ZAMĘT Przemków jest stowarzyszeniem kultury fizycznej od 1993 roku Jest również 
organizacją pożytku publicznego Prowadzi cykliczne zajęcia szkoleniowo-sportowe całoroczne, dla 110 
osob, w tym 5 grup dziecięco-młodziezowych ok 90 dzieci w wieku 6-16 lat oraz grupy seniorow 24 osoby 
Odpowiednia aktywność fizyczna dzieci, młodziezy oraz zawodnikow w grupie seniora jest kluczowa dla ich 
prawidłowego ogolnego rozwoju i przygotowania do rozgrywek sportowych 

Problem jaki napotkało nasze stowarzyszenie, to brak odpowiedniej bazy sportowej w okresie 
przygotowawczym - zimowym, a mianowicie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią, spełniającej standardy bezpieczeństwa (przy organizacji zajęć treningowych oraz meczy 
kontrolnych) Warunki pogodowe oraz ujemne temperatury i zmrozona murawa boiska w miesiącach 
styczeń, luty, marzec bardzo utrudniają i nie sprzyja do prowadzenia normalnego procesu szkolenia w piłkę 
nożną 

Ł> Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2018 r poz 450, z pózn zm ) 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuzszy niz 90 dni 

T M a , IaĄ 
i 



W ramach realizacji przedmiotowego zadania, zaplanowano 
1 Realizację całego cyklu przygotowawczego ( po 3 jednostki treningowe w każdym tygodniu dla grup 

junior i senior) w oparciu o dostępne obiekty sportowe w naszej gminie Dopuszcza się 2 jednostki + 
mecz kontrolny) 

2 Organizację 5 meczy kontrolnych na boisku ze sztuczną nawierzchnią z drużynami z naszego regionu 
tj MKS Nowe Miasteczko, Gwardia Białołęka, Sparta Rudna, Zawisza Serby, Pogoń Gora, 

Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu przygotować kondycję sportową grupy juniorow oraz grupy 
seniorow do wysiłku fizycznego na potrzeby startu w rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 
podokręg Legnica rundzie rewanżowej sezonu 2022/23 

4 Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów 
(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / 
zrodło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 
Organizacja zajęć szkoleniowo -
treningowych dla grup junior i senior 

- organizacja 3 jednostek 
treningowych lub 2 jednostek 
treningowych + mecz kontrolny 
w każdym tygodniu przygotowań 

- harmonogram przygotowań + lista 
obecności zawodnikow 

Przygotowanie fizyczne do rozgrywek 
sportowych grupy juniorow i grupy 
seniorow 

- rozegranie min 5 meczy 
kontrolnych na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią 
/w okresie przygotowawczym 

- dokumenty księgowo-finansowe za 
wynajęcie boisk, 
- dokumentacja foto 

5 Krotka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobow, 
które będą wykorzystane w realizacji zadania 

Klub sportowy ZAMĘT Przemków o kilkudziesięciu lat prowadzi szkolenie w piłkę nożną dzieci i 
młodziezy oraz dorosłych Czynnie bierze udział w rozgrywkach mistrzowskich DZPN podokręg 
Legnica w poszczególnych kategoriach wiekowych (tj Senior, Junior oraz grupy Młodzik, Orlik, Zak) 
Posiada wykfalifikowaną kadrę trenerską (4 osoby) niezbędną do prowadzenia grup w procesie 
szkolenia sportowego oraz przygotowania do rozgrywek jak i w samych rozgrywkach sportowych, 
organizowanych przez DZPN podokręg Legnica 

IV Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1 Transport na mecze kontrolne 3 000,00 

2 Opłaty za wynajm boiska ze sztuczna nawierzchnią + 
oświetlenie (opcjonalnie po godz 16 00) 

1 750,00 

3 Opłata za delegacje sędziowskie ( mecze kontrolne) 560,00 

4 Wynagrodzenie brutto dwóch trenerów w okresie 
przygotowawczym (grupa junior i grupa senior) 

4 500,00 

5 Opłata za wynajęcie pomieszczeń socjalno-szatniowych 
na stadionie miejskim w Przemkowie 

1 800,00 

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 11 610,00 10 000,00 1 610,00 

V Oświadczenia 

Oświadczam(-my), ze 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 



* 

oferenta(-tów), 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego, 
3) oferent* / ofefeflet* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-jąf* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych, 
4) oferent* /©fefefłei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zaloga( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*, 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złozyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 

A Data 

(podpis ospby upoważn ione j lub podpisy 

osob upoważn ionych do składania oświadczeń 

wo l i w imieniu o ferentow) "ZABILI"' PFZLMKOW 
ul Plac Wolności 2", 59-170 Przemków 
M P 693-120-97-68 REGON 390503990 

Miejsko G m i n n \ Klub Spor towy 
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację nie wymaga podpisu i pieczęci 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 

Stan na dzień 23 01 2023 godz 13 30 42 
Numer KRS 0000165875 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu 
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, 

FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PODMIOT NIEWPISANY OO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 11 07 2003 

Ostatni wpis Numer wpisu 10 Data dokonania wpisu 26 02 2020 Ostatni wpis 

Sygnatura akt WR.IX NS REJ KRS/23790/19/851 

Ostatni wpis 

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU IX WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO 

Dział 1 Za zgodność z oryginałem 

kOlhl Rubryka 1 - Dane podmiotu i^O , 

1 Oznaczenie rodzaju organizacji 
unia 

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 

2 Numer REGON/NIP REGON 390503990 NIP 6931209768 ą J / i * . 
3 Nazwa MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY ZAMĘT PRZEMKÓW 

4 Dane o wcześniejszej rejestracji REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 68 SĄD OKRĘGOWY W 
LEGNICY WYDZIAŁ I CYWILNY 

5 Czy podmiot posiada status organizacji 
pożytku publicznego? 

TAK 

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 

l.Siedziba kraj POLSKA woj DOLNOŚLĄSKIE powiat POLKOWICKI gmina PRZEMKÓW miejsc. PRZEMKÓW 

2.Adres ul PLAC WOLNOŚCI nr 25 lok. 211 miejsc. PRZEMKÓW kod 59 170 poczta PRZEMKÓW kraj POLSKA 

3.Adres poczty elektronicznej 

4.Adres strony internetowej 

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Informacje o statucie 

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie 
statutu 

1 13 01 1976 R. 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie 
statutu 

2 25 07 2005 R. UCHWALONO NOWY STATUT 
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Rubryka 5 

1 Czas na jaki została utworzona 
organizacja 

NIEOZNACZONY 

Rubryka 6 Sposob powstania podmiotu 

Brak wpisów 

Rubryka 7 - Komitet założycielski 

Brak wpisów 

Rubryka 8 Organ sprawujący nadzór 

1 Nazwa organu STAROSTA POWIATU POLKOWICKIEGO 

Dział 2 

Rubryka 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

1 Nazwa organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu 

ZARZĄD 

2 Sposob reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ PREZESA KLUBU DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W 
IMIENIU KLUBU PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW 
FINANSOWO GOSPODARCZYCH UPOWAŻNIENI SĄ PREZES KLUBU WRAZ Z V CE PREZESEM 
KLUBU LUB SEKRETARZEM KLUBU A W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA, V CE PREZES 
WRAZ Z SEKRETARZEM KLUBU 

Podrubryka 1 
Dane osob wchodzących w skład organu 

1 1 Nazwisko / Nazwa lub firma URBANIAK 

2 Imiona WALDEMAR 

3 Numer PESEL/REGON 70072002215 

4 Numer KRS 

5 Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 

? 1 Nazwisko / Nazwa lub firma MAZUREK 

2 Imiona MAREK 

3 Numer PESEL/REGON 81051105937 

4 Numer KRS » «* » 

5 Funkcja w organie reprezentującym V-CE PREZES ZARZĄDU 

1 Nazwisko / Nazwa lub firma KLESZCZEWNIK 

2 Imiona DANIEL 

3 Numer PESEL/REGON 79072605398 

4 Numer KRS .... 
S Funkqa w organie reprezentującym SEKRETARZ 

4 1 Nazwisko / Nazwa lub firma ANDRZEJCZAK 

2 Imiona JANUSZ 

3 Numer PESEL/REGON 67112702518 
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4 Numer KRS * * * * 

5 Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 

5 1 Nazwisko / Nazwa lub firma PUZIO 

2 Imiona KAROL 

3 Numer PESEL/REGON 88111206452 

4 Numer KRS * * * * 

5 Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 
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Rubryka 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 

Brak wpisów 

Dział 4 

Rubryka 1 Zaległości 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Organ nadzoru 

1 1 Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA 1 

Podrubryka 1 
Dane osob wchodzących w skład organu 

1 

1 1 Nazwisko / Nazwa lub firma PIECH 

1 

1 
2 Imiona KAMIL 

1 

1 

3 Numer PESEL/REGON 87080903555 

1 

2 1 Nazwisko / Nazwa lub firma DREWNIAK 

1 

2 
2 Imiona PIOTR 

1 

2 

3 Numer PESEL/REGON 77092905151 

1 

3 1 Nazwisko / Nazwa lub firma KANIA 

1 

3 
2 Imiona WŁODZIMIERZ 

1 

3 

3 Numer PESEL/REGON Z a / a o u n o s L . 50082501694 
oryginałem 

Rubryka 3 
d r m 

Brak wpisów 

Dział 3 

Rubryka 2 Wierzytelności 

Brak wpisów 

Rubryka 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r 
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego 

Brak wpisów 

Rubryka 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska się 
sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych 

Brak wpisów 

Dział 5 

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów 

Dział 6 

Rubryka 1 - Nie dotyczy 

Brak wpisów 

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Nie dotyczy 

Brak wpisów 

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu podmiotu 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizagi pożytku publicznego 

1 Odpłatna działalność statutowa 1 — 

2 Nieodpłatna działalność statutowa 1 93 12 DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 

Rubryka 3 - Cel działania organizacji 

1 Cel działania CELEM DZIAŁANIA JEST ORGANIZOWANIE I PROPAGOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO I SPORTU ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI 
ZAINTERESOWANYMI PROPAGOWANIEM ROZWOJU SPORTU 

Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale 

Brak wpisów 

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym 

Brak wpisów 

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym 

Brak wpisów 
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Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej 
restrukturyzacji 

Brak wpisów 

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej 

Brak wpisów 

data sporządzenia wydruku 23 01 2023 

adres strony internetowej na której są dostępne informaqe z rejestru ekrs ms gov pl 

7 a z & o d n o i ć z o r y w a ł e m 

d n i a 



MGKS ZAMĘT Przemków 

STATUT 
I Nazwa, charakter, teren działania, barwy i siedziba Klubu 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko - Gminny Klub Sportowy „ZAMĘT" Przemków i używa 
skrótu MGKS „ZAMĘT" Przemków 

§ 2 
Klub jest organizacją społeczną, zajmuje się propagowaniem i organizacją kultury fizycznej, 
wychowania fizycznego, sportu i pracą wychowawczą 

§3 
Terenem działania Klubu jest gmina i miasto Przemków Dopuszcza się możliwość organizowania filii 
zamiejscowych 

§4 
Klub posiada osobowosc prawną i działa na podstawie obowiązującego Prawa 
0 Stowarzyszeniach 

§5 
Barwami Klubu są kolory niebiesko - białe Klub używa pieczęci z napisem Miejsko Gminny Klub 
Sportowy „ZAMĘT" Przemków 

§ 6 
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, obejmującą upowszechnianie kultury 
fizycznej oraz sportu i jest to wyłącznie działalność pożytku publicznego prowadzona na rzecz ogołu 
społeczności 

II Cele i środki działania Klubu 
§ 7 

Celem działania jest organizowanie i propagowanie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu 
oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami zainteresowanymi propagowaniem rozwoju 
sportu 

Za zgodność z oryginałem 
§ 8 , ) ł 0 l Ł Q & r 

Dla osiągnięcia nakreślonych celów Klub f , 
a/ organizuje sekcje sportowe rożnych dyscyplin sportu, p 
b/ organizuje zawody o charakterze mistrzowskim, towarzyskim i treningowym oraz inne 
imprezy sportowo-rekreacyjne, 
c/ organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach 
organizowanych przez powołane do tego organizacje, 
d/ propaguje wsrod społeczeństwa gminy i miasta Przemków kulturę fizyczną, wychowanie fizyczne i 
sport oraz prowadzi pracę wychowawczą wsrod swoich członkow, 
e/ zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania kultury fizycznej, wychowania fizycznego 
1 sportu poprzez pozyskane środki pieniężne, kadrę trenerską i instruktorską, urządzenia sportowe, bazę 
szkoleniowa i sprzęt, materiały szkoleniowo-wychowawcze ltp 
f/ może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, 
g/ prowadzi politykę kadrową celem pozyskiwania lub przekazywania zawodnikow do innych 
Klubów 

III Przynaleznosc Klubowa do innych Stowarzyszeń i Związków 
§ 9 

Klub może byc członkiem innych Stowarzyszeń i Związków 
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MGKS ZAMĘT Przemków 

IV Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 
§ 10 

Członkiem Klubu może byc osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zgłosiła pisemny akces 
przystąpienia do Klubu i została przyjęta oraz zobowiązała się do postępowania zgodnego z 
postanowieniami niniejszego STATUTU i osoba prawna 

§ U 
Członkowie Klubu dzielą się na 
1 członkow zwyczajnych, 
2 członkow honorowych, 
3 członkow wspierających 

§ 12 
Do obowiązkow członka zwyczajnego Klubu należy 
a/ branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowien Statutu Klubu, 
regulaminów, uchwał i decyzji jego władz, 
b/ regularne opłacanie składek członkowskich w wysokosci ustalonej przez władze Klubu, 
d dbanie o dobre imię Klubu, 
d/ chronienie i szanowanie własnosci Klubu jako wspolnego dobra wszystkich jego 
członkow, 
e/ propagowanie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu oraz przywiązanie do barw 
klubowych, 
f/ pozyskiwanie nowych członkow 

§ 13 
Członkowie zwyczajni mają prawo 
a1 brac udział w Walnym Zebraniu, 
b/ wybierać i byc wybieranym do władz Klubu, 
c/ poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski 
wobec władz Klubu 

Za zgodność z oryginałem 

Członkiem zwyczajnym Klubu przestaje się byc poprzez & ^ Ć U - ^ ' 
1 Wystąpienie ^ [ ^ l O U ^ t 
Wystąpienie musi byc zgłoszone Zarządowi na piśmie ' v 

2 Wykreślenie 
Wykreślony przez Zarząd Klubu może byc członek, który mimo pisemnego wezwania w 
ciągu 30-tu dni nie uiścił zaległych składek lub nie uiścił składki za rok ubiegły 
3 Wykluczenie 
Wykluczenie następuje z powodu niestosowania się do postanowien Statutu Klubu, uchwał Zarządu i 
innych przepisów władz sportowych Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Walnego 
Zebrania 

§ 15 
1 Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, która stale spełnia nieodpłatnie obowiązki przewidziane 
Statutem, opłaca regularnie składkę członkowską, złozyła pisemną deklarację 
i została przyjęta przez Zarząd Klubu Członkiem zwyczajnym może byc także osoba niepełnoletnia, 
która otrzymała pisemną zgodę opiekunow prawnych, bez prawa udziału w głosowaniu nad uchwałami 
1 decyzjami Zarządu Klubu, nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego 
2 Członkiem honorowym może byc osoba fizyczna / pełnoletnia /, która wniosła wybitne zasługi dla 
dobra i rozwoju Klubu Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu Członek 
honorowy nie ma obowiązku opłacania składek Utrata godności członka honorowego następuje na 
skutek uchwały Walnego Zebrania, powziętej na wniosek Zarządu Klubu Członek honorowy nie 
posiada biernego i czynnego prawa wyborczego 
3 Członkiem wspierającym jest osoba prawna lub fizyczna popierająca rozwoj Klubu i opłacająca 
składkę członkowską w wysokosci zadeklarowanej Członek wspierający nie posiada biernego i 
czynnego prawa wyborczego 
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§ 16 
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązkow członka Klubu, za aktywną pracę nad rozwojem Klubu 
oraz osiągnięcia sportowe, Zarząd Klubu może udzielić następującej nagrody 
a/ pochwała ustna lub pisemna, 
b / dyplom, 
c/ nagroda rzeczowa 

§ 17 
Za dopuszczenie się przez Członka Klubu wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom 
organizacyjnym, nie powodującym skreslenia, wykluczenia, Zarząd Klubu może stosować następujące 
sankcje 
a/ upomnienie ustne lub pisemne, 
b / ostrzezenie, 
d naganę, 
d/ zawieszenie w prawach członkowskich 
Postępowanie przeciwko członkom wszczyna Zarząd, a przeciwko członkom Zarządu Walne 
Zebranie 

§ 18 
Władzami Klubu są 
a/ Walne Zebranie, 
b/ Zarząd Klubu, Z a zgodność z oryginałem 
c /Komis ja Rewizyjna 

§19 dnia ^ 
Walne Zebranie Klubu stanowi jego najwyzsza władzę i \j/lOOdM0u2< 

§20 

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata 

§21 

Walne Zebrania Klubu mogą byc zwyczajne lub nadzwyczajne 

§22 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwołuje Zarząd Klubu jeden raz na cztery lata Zarząd 
Klubu zwołuje jeden raz w roku Zebranie Sprawozdawcze Zarząd Klubu na 10 dni przed Zebraniem 
powiadamia członkow Klubu o terminie, miejscu i porządku Zebrania 

§ 2 3 
Walne Zebranie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami mniejszego Statutu 
i bierze w nim udział przynajmniej połowa ogolnej liczby członkow Klubu uprawnionych do 
głosowania W wypadku me zebrania się takiej liczby członkow o wyznaczonej godzinie Walne 
Zebranie odbywa się w drugim terminie z półgodzinnym opoznieniem Zebranie zwołane w drugim 
terminie jest prawomocne bez względu na llosc obecnych członkow 

§ 2 4 
Walne Zebranie otwiera Prezes Klubu i pełni funkcję Przewodniczącego do chwili wyboru 
Przewodniczącego Zebrania Obrady odbywają się w/g zatwierdzonego przez Zebranie porządku obrad 
Wybory do władz odbywają się w drodze jawnego głosowania na przedstawioną Walnemu Zebraniu 
przez Komisję Wyborczą listę kandydatów 

§ 25 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy 
a/ analiza i ocena działalności Klubu i jego władz oraz udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Klubu, 
b/ dokonanie wyboru władz Klubu, 
c/ nadanie tytułu Honorowego Członka Klubu, 
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d/ podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które wniesiono przez władze Klubu lub 
jego członkow, 
e/ likwidacja Klubu 

§26 
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większoscią głosow członkow obecnych na 
Zebraniu, za wyjątkiem uchwały w sprawie likwidacji Klubu oraz zmian w Statucie - 2/3 
oddanych głosow - § 34 i 35 

§ 2 7 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w każdym terminie 
a/ z własnej inicjatywy, 
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c/ na żądanie 1/3 ogołu członkow Klubu, z podaniem na piśmie spraw, które mają byc 
przedmiotem obrad, 
d/ w razie wystąpienia jednocześnie połowy członkow Zarządu lub tez wszystkich członkow 
Komisji Rewizyjnej 
Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 15-tu dni 
Nie zwołanie Walnego Zebrania przez Zarząd Klubu w terminie podanym w § 27 upoważnia 
Komisję Rewizyjną do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na tych samych zasadach jak Zwyczajne Walne 
Zebranie 

§ 28 
Zarząd Klubu składa się z członkow zwyczajnych Klubu wybieranych na okres czterech lat 
przez Walne Zebranie, w liczbie 5 osob w tym Prezesa Klubu, Vice Prezesa Klubu, Sekretarza Klubu i 
dwóch członkow Zarząd Klubu na swym pierwszym posiedzeniu po wyborczym wybiera ze swego 
grona Prezesa Klubu, Vice Prezesa Klubu oraz Sekretarza Klubu 
Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące, a w każdym terminie z 
inicjatywy jednego z członkow Zarządu 

Zarząd Klubu może dokooptować do swego składu na miejsce jednego ustępującego członka 
Zarządu jednego z członkow zwyczajnych Klubu, jednak nie więcej mz jednego członka Zarządu 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większoscią głosow członkow obecnych na zebraniu, przy udziale 
minimum 50% plus 1 członkow Zarządu, z tym, ze w razie rownosci głosow decyduje głos Prezesa 
Zarządu, 

§ 2 9 
Do kompetencji Zarządu Klubu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Klubu, 
z wyjątkiem zastrzezonych do rozpatrzenia przez Walne Zebranie, a w szczegolnosci 
a/ zwoływanie Walnych Zebrań, 
b/ zatwierdzanie sprawozdań finansowych, organizacyjnych oraz sprawozdań z wykonania 
uchwał Walnego Zebrania Zarządu, 
c/ dokonywanie analizy działalności poszczególnych sekcji, 
d/ rozpatrywanie odwołań członkow Klubu, przyjmowanie sprawozdań z działalności . 0p, gmatem 
sportowej i gospodarczo - finansowej Klubu, 
e/ podejmowanie decyzji w sprawach zaopatrzenia i gospodarki Klubu, Xb dl 
f/organizowanie szkółek i sekcji sportowych, u ' , ( 
g/ dysponowanie majątkiem Klubu i określenie wysokosci składki członkowskiej, M 
h/ stosowanie nagród i kar, 1 
i/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 
j / Prezes Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz, czuwa nad całokształtem jego działalności, 
przewodniczy posiedzeniom Zarządu, 
k/ określanie kompetencji członkow Zarządu i pracownikow Klubu 
Przebieg zebrań i tresc podjętych uchwał jest zapisywana w książce protokołow 
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§ 3 0 
Komisja Rewizyjna 

1 Składa się z dwóch do trzech członkow zwyczajnych i wybierana jest przez Walne Zebranie na okres 
czterech lat 
2 Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę 
3 Do kompetencji i obowiązkow Komisji Rewizyjnej należy 
a/ kontrola całokształtu działalności finansowo - gospodarczej i organizacyjnej Klubu 
przynajmniej jeden raz w roku, 
b/ składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań o stanie gospodarki Klubu oraz działalności 
Zarządu Klubu, a także stawianie wnioskow o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, 
c/ sporządzanie protokołow z przeprowadzonych kontroli, 
d/ zgodnie z § 27 zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członkow, 
e/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może pełnie innych funkcji we władzach oraz 
sekcjach Klubu, 
f/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 
Rewizyjnej ma prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu 

Za zgodność z oryginałem 

i ™ t lvi u «• §31 . Uh CA JLOlb* 1 Majątek Klubu stanowią dnia -
a1 środki finansowe, i . ^ j.7) 
b/pozostałe środki trwałe r ' 
2 Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu, zgodnie z ustalonym planem 
3 Do wydatkowania sum pieniężnych, zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, 
podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowo-
gospodarczych upoważnieni są Prezes Klubu wraz z V-ce Prezesem Klubu lub Sekretarzem 
Klubu, a w przypadku nieobecności Prezesa, V-ce Prezes Klubu wraz z Sekretarzem Klubu 
4 Wolne środki pieniężne są lokowane w banku lub w papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa bądz Narodowy Bank Polski 

§ 3 2 
Dochody Klubu pochodzą 
a/ ze składek członkowskich, 
b/ z wpływów uzyskanych drogą organizacji imprez, 
c/ z wynajmu urządzeń i sprzętu, 
d/ z dotacji i darowizn, 
e/ ze sprzedazy pamiątek klubowych, 
f / z odszkodowań uzyskanych za wyszkolenie zawodnikow zmieniających barwy klubowe, 
g/ z wykonywania prac zleconych przez zakłady pracy i instytucje, 
h/ z reklam, 
i/ z prowadzonej działalności gospodarczej 

§ 3 3 

Zabronione jest 

a/ udzielanie pozyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członkow, członkow organow lub pracownikow oraz osob, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi" 

b/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członkow, członkow organow lub pracownikow oraz ich 
osob bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, w szczegolnosci jeżeli przekazanie 
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to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c/ wykorzystywanie majątku na rzecz członkow, członkow organow lub pracownikow oraz ich osob 
bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, chyba, ze wykorzystanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu organizacji, albo podmiotu, o którym mowa w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

d/ zakupy na szczególnych zasadach towarow lub usług od podmiotow, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie je j organow lub pracownicy oraz ich osob bliskich 

§ 3 4 
1 Likwidacja Klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie 
większoscią 2/3 uprawnionych do głosowania 
2 Z wnioskiem o likwidację Klubu mogą wystąpić członkowie Klubu 
3 Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania w sprawie likwidacji Klubu winno byc ogłoszone wraz 
z porządkiem obrad na cztery tygodnie przed terminem zebrania 
4 Wniosek o rozwiązanie Klubu winien byc zgłoszony Zarządowi na piśmie i podpisany co najmniej 
przez 50% ogolnej liczby członkow uprawnionych do głosowania 
5 W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, likwidację przeprowadza Komisja Likwidacyjna 
wybrana przez Walne Zebranie w składzie - Przewodniczący i czterech członkow 

§ 3 5 
1 Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej 
większoscią 2/3 głosow uprawnionych do głosowania 
2 Prawo interpretacji niniejszego Statutu posiada Walne Zebranie 

Za zgodność z oryginałem 

d„,„ j l i 0\ ^ 
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Oświadczenie 

Zarząd Miejsko Gminnego Klubu Sportowego ZAMĘT Przemków, oświadcza ze 
jest posiadaczem rachunku bankowego nr 681610 0048 2000 0500 0941 0003 

W SGB Bank w Przemkowie 

p r e z e s k l u b u 

Waldemar 


