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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Zorganizowana Grupa Basketu w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działania na rzecz
rozwoju koszykówki i promocji aktywności fizycznej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Płock.
4. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Terenem
działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
7. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość
prawną, działa w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.855
z późn. zm.) i o niniejszy Statut.
8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Nie
wyklucza to możliwości zatrudniania przez Stowarzyszenie do prowadzenia jego spraw,
osób, w tym członków Stowarzyszenia oraz członków jego władz, na zasadach odpłatności.
ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych różnych form aktywności
fizycznej, w szczególności koszykówki;
b) Rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności
fizycznej oraz umiejętności koszykarskich;
c) Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej klubom i przedsięwzięciom związanym z
aktywnym uprawianiem sportu, w tym przede wszystkim koszykówką;
d) Propagowanie wspólnie z innymi podmiotami prawidłowego modelu wychowania przez
sport;
e) Popularyzacja koszykówki, jako dyscypliny sportu o bogatych tradycjach;
f)

Pobudzanie środowisk lokalnych do pracy na rzecz rozwoju koszykówki;

g) Integracja środowiska koszykarskiego.
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2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Organizację bezpośrednią lub pośrednią rozgrywek w koszykówkę na terenie swego
działania;
b) Opracowywanie systemów i zasad prowadzonych rozgrywek;
c) Organizację szkoleń, kursów i konferencji dla środowisk związanych z koszykówką w tym
dla zawodników, działaczy i sędziów;
d) Popularyzację i szeroko pojętą promocję koszykówki;
e) Prowadzenie ewidencji członków, licencji zawodników, sędziów i innych dokumentów
niezbędnych do realizacji celów statutowych;
f)

Pozyskiwanie sponsorów i funduszy na działalność statutową;

g) Współpracę z klubami sportowymi i podmiotami zainteresowanymi koszykówką oraz z
władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stworzenia jak
najlepszych warunków rozwoju koszykówki;
h) Organizację imprez rekreacyjnych i sportowych;
i)

Organizację letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży;

j)

Wspieranie finansowe szkolenia oraz szkolenie różnych grup zainteresowanych
koszykówką;

k) Pokrywanie kosztów uczestnictwa drużyn reprezentujących Stowarzyszenie w różnych
zawodach i rozgrywkach ligowych;
l)

Wydawanie materiałów reklamowych: broszur, informatorów, książek, wydawnictw
multimedialnych, gadżetów itp. promujących koszykówkę i Stowarzyszenie;

m) Działalność integracyjną członków Stowarzyszenia: wyjazdy na mecze ligowe i turnieje
koszykówki, spotkania ze znanymi sportowcami, spotkania towarzyskie;
n) Wynajem sali gimnastycznych i innych obiektów, niezbędnych do realizacji celów
statutowych;
o) Prowadzenie innych działań pozwalających realizować cele statutowe.
3. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi w formach wymienionych w
ust. 2 odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
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ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających,
c) Honorowych.
3. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które wzięły udział w zebraniu
założycielskim Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym, staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków
Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) Udziału

w

zebraniach,

wykładach

oraz

imprezach

organizowanych

przez

Stowarzyszenie,
d) Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) Regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
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12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) Wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek członkowskich,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
c) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ lV - WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
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6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) Uchwalanie zmian statutu,
c) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)

Uchwalanie budżetu,

g) Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i)

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)

Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,

k) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia,
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b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) Sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)

Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

g) Przygotowywanie i zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań
Członków, w tym opracowywanie projektów uchwał na Walne zebranie, projektów
regulaminów, ordynacji wyborczej itp..
h) Podejmowanie prawem dopuszczonych działań mających na celu pozyskanie środków
finansowych na działalność statutową,
i)

Uchwalanie rocznych planów pracy Zarządu i ich realizacja,

j)

Określanie wysokości składek członkowskich i termin ich opłacania,

k) Zarządzanie majątkiem rzeczowym i finansowym Stowarzyszenia,
l)

Uchwalanie regulaminów dotyczących nagród, stypendiów, premii,

m) Zatrudnianie pracowników,
n) Organizowanie wyjazdów na mecze, turnieje, spotkania ze znanymi sportowcami,
działaczami,
o) Przyjmowanie i skreślanie członków,
p) Składanie sprawozdań ze swojej działalności, w tym również sprawozdań finansowych,
Komisji Rewizyjnej, na Walnym Zebraniu i innych podmiotami zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Zarządu,
b) Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
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17. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK l FUNDUSZE
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) Ze składek członkowskich i wpisowych,
b) Darowizn, spadków, zapisów,
c) Subwencji, dotacji i ofiarności publicznej,
d) Organizacji imprez sportowych, prowadzonych rozgrywek, szkoleń oraz innej
działalności statutowej,
e) Zbiórek, kwest, imprez publicznych i aukcji,
f)

Przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

g) Odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
5. Z majątku Stowarzyszenia nie udziela się pożyczek i poręczeń.
6. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o powszechnie obowiązujące
przepisy oraz o wewnętrzne przepisy określone w uchwale Zarządu.

ROZDZIAŁ Vl - ZMANY W STATUCIE, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności
przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację i wyznacza
likwidatora.

ROZDZIAŁ Vll - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu w trakcie kadencji przysługuje Zarządowi
Stowarzyszenia.
2. W razie sprzeczności w interpretacji rozstrzyga najbliższe Walne Zebranie Członków.
3. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowania przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o kulturze fizycznej.
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