STATUT
Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego
w Ostrzeszowie

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie, w skrócie M-G SZS,
zwany dalej „Związkiem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym szkolne stowarzyszenia kultury
fizycznej i organizacje sportowe (UKS-y), nauczycieli i sympatyków.
§2
1. Terenem działania Związku jest obszar Miasta i Gminy Ostrzeszów
2. Siedzibą władz Związku jest miasto Ostrzeszów
§3
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego powodu posiada osobowość
prawną.
§4
1. Związek działa zgodnie z ustawami: Ustawą o kulturze fizycznej, Prawo
o stowarzyszeniach. Ustawą o sporcie oraz własnym statutem.
2. Związek działa w ramach Szkolnego Związku Sportowego i moŜe być członkiem
innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.
§5
Związek uŜywa pieczęci, godła, flag, barw, odznak i znaków organizacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§6
1. Związek prowadzi swoją działalność w systemie edukacji narodowej, współdziała ze
szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.
2. Związek działa w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje
zadania zlecone lub powierzone przez władze państwowe i samorządowe w zakresie
wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu młodzieŜy szkolnej, w
tym równieŜ na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Związek troszczy się o wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci
i młodzieŜy w róŜnych formach aktywności fizycznej, które ze względu na warunki
środowiskowe i socjalne nie mają szans rywalizacji sportowej.
4. Związek inspiruje i organizuje środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz
zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieŜy szkolnej.
5. Związek działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieŜą wolontariuszy

spośród dorosłych w szczególności nauczycieli i rodziców
6. Związek wspomaga technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo szkoły,
stowarzyszenia kultury fizycznej (UKS-y) i inne organizacje
7. Związek działa w zakresie promocji miasta i gminy oraz powiatu ostrzeszowskiego
§7
Związek realizuje swoje cele przez:
1. planowanie i organizowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na
obszarze działania Związku
2. organizowanie imprez sportowych wynikających z kalendarza Szkolnego Związku
Sportowego ”Wielkopolska” oraz własnych
3. umoŜliwienie dzieciom i młodzieŜy szkolnej czynnego uczestnictwa w sporcie
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
4. stwarzanie dzieciom i młodzieŜy utalentowanej sportowo moŜliwości osiągnięcia
wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych
5. propagowanie zdrowego stylu Ŝycia i przeciwdziałanie róŜnym zjawiskom
patologii społecznej
6. realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-wychowawczych dla
młodzieŜy zagroŜonej uzaleŜnieniem alkoholowym i narkotykowym,
niedostosowanej społecznie z rodzin patologicznych
7. popularyzowanie wśród młodzieŜy szkolnej ekologii, turystyki i rekreacji
8. działanie na rzecz integracji osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
9. wspieranie i pomoc uczniowskim klubom sportowym w prowadzeniu róŜnorodnej
działalności sportowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieŜy,
w tym
organizacji obozów sportowo-szkoleniowych
10. reprezentowanie w samorządzie lokalnym spraw związanych z rozwojem kultury
fizycznej uczniów i sportu szkolnego
11. współdziałanie z Samorządem Miasta i Gminy, Powiatu w zakresie
programowania i realizacji zadań sportowych wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej
12. programowanie i organizowanie szkoleń, szczególnie szkolenia młodzieŜowych
kadr woluntariuszy, w tym młodzieŜowych organizatorów sportu, młodzieŜowych
sędziów sportowych w zakresie rekreacji i sportu oraz włączanie ich do
przygotowania i organizacji imprez sportowych
13. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie
organizowania konferencji, szkoleń i spotkań merytorycznych i metodycznych dla
nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących szkolenie sportowe dzieci
i młodzieŜy
14. działanie na rzecz rozwoju przyszkolnych obiektów i urządzeń sportowych
15. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieŜy szkolnej
oraz zdrowia uczniów z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
16. nawiązywanie i organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieŜy
17. współdziałanie w organizacji wypoczynku w formie turnusów rekreacyjnorehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
§8
1. Związek opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej aktywności
swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Związek moŜe zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Związku dzielą się na:
1 zwyczajnych
2 wspierających
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być szkolne stowarzyszenia i organizacje sportowe,
realizujące cele i zadania Szkolnego Związku Sportowego.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które złoŜą pisemną deklarację
i zostaną przyjęte przez Zarząd Związku.
§ 11
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają cele
Związku, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla
Związku.
§ 12
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie
pisemnej deklaracji.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Związku z czynnym prawem wyborczym,
2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
3. uzyskiwania od władz Związku informacji o działalności i zamierzeniach
Związku,
4. korzystania z pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej,
5. uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek
6. korzystania z urządzeń i sprzętu Związku na zasadach określonych przez Zarząd
Związku
§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Związku bez czynnego prawa wyborczego,
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Związku
3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Związku
§ 15
Do obowiązków członków Związku naleŜy:
1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Związku
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
3. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,

4. płacenie składek na zasadach określonych przez Walne Zebranie Związku,
§ 16
Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia postanowień
statutu,
3. rozwiązania stowarzyszenia lub organizacji będącej członkiem Związku,
4. działania na szkodę Związku,
5. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez
12 miesięcy,
6. rozwiązania się Związku.

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
§ 17
1. Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie Związku
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata. Wybór władz następuje w
głosowaniu tajnym lub jawnym w zaleŜności od decyzji Walnego Zebrania
Związku.
3. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
Walne Zebranie Związku
§ 18
1. NajwyŜszą władzą Związku jest Walne Zebranie Związku i moŜe być zwyczajne
i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku zwoływane jest przez Zarząd
Związku raz na cztery lata..
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku zwoływane jest przez Zarząd Związku:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku odbywa się nie później niŜ w ciągu
miesiąca od złoŜenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla
których zostało zwołane.

§ 19
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Związku naleŜy:
1) uchwalanie kierunków działalności Związku
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji
Rewizyjnej
4) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5) uchwalanie zmian w statucie
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku
8) uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Związku
2. Walne Zebranie Związku jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na liczbę uprawnionych
7. W Walnym Zebraniu Związku mogą brać udział z głosem doradczym członkowie
wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd

Zarząd Związku
§ 20
1. Zarząd Związku składa się 5 –7 członków wybieranych w głosowaniu
jawnym lub tajnym wg zasad ustalonych przez Walne Zebranie Związku
2. Liczbę członków Zarządu na dana kadencję ustala kaŜdorazowo Walne Zebranie
Związku
3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ cztery
razy w roku
4. Do waŜności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Międzyszkolnego Koordynatora Sportu
5. Zarząd wybiera ze swego grona Międzyszkolnego Koordynatora Sportu.
Prezes wybrany w trybie oddzielnym przez Walne Zebranie
Związku wchodzi z urzędu w skład Zarządu i jemu przewodniczy.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
Prezesowi wspólnie z Międzyszkolnym Koordynatorem Sportu.
§ 21
1. Do kompetencji Zarządu Związku naleŜy:
1) reprezentowanie Związku za zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Związku,
3) kierowanie bieŜącą działalnością Związku,
4) uchwalanie i realizowanie planów działania i preliminarzy budŜetowych,
5) uchwalanie regulaminu nagród i wyróŜnień oraz regulaminu dyscyplinarnego
Związku

6) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, w tym Komisji
Dyscyplinarnej Związku
7) przyjmowanie i skreślanie członków
8) przyjmowanie sprawozdań od stowarzyszeń będących członkami zwyczajnymi
Związku
9) składanie sprawozdań z działalności Związku
10) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi
przepisami
11) składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych
12) wykonywanie innych czynności nie zastrzeŜonych do kompetencji Walnego
Zebrania Związku i Komisji Rewizyjnej
§ 22
1. Członek Zarządu Związku moŜe być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze
składu Zarządu, jeŜeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie
ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Związku.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje
Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Związku w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu
Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych w głosowaniu
jawnym lub tajnym przez Walne Zebranie Związku. Liczbę członków
Komisji Rewizyjnej ustala kaŜdorazowo Walne Zebranie Związku
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne
Zebranie Związku.
5. Przewodniczący Komisji lub upowaŜniony przez niego członek ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
§ 24
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej
Związku
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Związku oraz stawianie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Związku
2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Określa regulamin zatwierdzony
przez Walne Zebranie Związku
§ 25
1. Członek Komisji Rewizyjnej moŜe być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu, jeŜeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź
w inny sposób zawiódł zaufanie członków Związku.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do
Walnego Zebrania Związku w terminie 30 dni od podjęciu uchwały o odwołaniu lub
zawieszeniu.
§ 26
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Związku. Liczba
osób dokooptowanych nie moŜe przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
ROZDZIAŁ V
WyróŜnienia i kary
§ 27
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Związku przyznawane są nagrody:
1) pochwała ustna lub pisemna
2) nagroda rzeczowa
3) dyplom i odznaka honorowa
2. Zasady i tryb przyznawania wyróŜnień i nagród określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Związku

§ 28
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Związku – Zarządowi
przysługuje- zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Związku
prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienie
2) nagana
3) zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy
4) wykluczenie
3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Zawiązku w terminie 30 dni.
4. Uchwała Walnego Zebrania Związku o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Związku

§ 29
1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze
2. Na fundusze Związku składają się:
1) składki członkowskie
2) wpłaty z zawodów organizowanych przez Związek
3) dotacje, darowizny i subwencje
4) dochody z majątku
5) inne wpływy
§ 30
Dla waŜności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób, w tym Prezesa i jednego
z członków Zarządu.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku
§ 31
Zmiany Statutu Związku wymagają uchwały Walnego Zebrania Związku podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
§ 32
1. Rozwiązanie się Związku moŜe nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania
Związku podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek.

