STATUT
TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „TEMIDA” ZABRZE
ART.1
Towarzystwo Sportowe TEMIDA Zabrze jest dobrowolnym stowarzyszeniem o charakterze
strzeleckim,kolekcjonerskim i rekonstrukcyjnym ,mającym na celu uprawianie, popularyzację i rozwój
sportowego strzelectwa z broni centralnego i bocznego zapłonu ,a także z broni pneumatycznej , śrutowej gładko
lufowej ,oraz zabytkowej i jej replik .Skrót nazwy stowarzyszenia brzmi: TS TEMIDA
1.TS Temida może powołać n/w sekcje:
-a/ strzelań małokalibrowych,
-b/ strzelań z broni centralnego zapłonu,
-c/ strzelań z broni pneumatycznej oraz PAINT BALL,
-d/ strzelań z broni zabytkowej i jej replik,
-e/ strzelań z broni śrutowej gładko lufowej,
.
ART.2
Siedzibą TS Temida jest miasto Zabrze. TS Temida może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie działania. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar województwa
ŚLĄSKIEGO
.ART.3
TS Temida jest stowarzyszeniem niezależnym, samorządnym i apolitycznym.
ART.4
1.TS Temida może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach. Dochód z tej działalności służy
do realizacji celów statutowych. TS Temida może zatrudniać osoby do prowadzenia swoich spraw.
2.TS „Temida” Zabrze może także prowadzić działalność charytatywną.
ART.5
TS Temida opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Wydatki związane z działalnością
statutową członków mogą być pokrywane z majątku TS Temida. Zasady pokrywania tych wydatków określa
regulamin zatwierdzony przez zebranie walne.
ART.6
1.Majątek TS Temida powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z własnej
działalności, dotacji i ofiarności publicznej.
2.Funduszami i majątkiem zarządza ZARZĄD.
3.Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony wyłącznie ZARZĄD
4.W sprawach innych TS Temidę reprezentują prezes lub wiceprezes.
ART.7
TS Temida realizuje swoje cele przez:
1.Uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej.
2.Organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw.
3.Współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny
sportów strzeleckich.
4.Organizowanie szkoleń, kursów, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów
popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia.
5.Organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu zasad bezpiecznego posługiwania się bronią sportową i
znajomości przepisów sportowych.
ART.8
1.Członkami TS Temida mogą być obywatele RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ i UNII EUROPEJSKIEJ,
którzy złożą wniosek o przyjęcie .Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności lub
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aktualne pozwolenie na broń palną. Z obowiązku tego zwolnieni są funkcjonariusze służb i formacji uzbrojonych
i umundurowanych. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku podejmuje ZARZĄD.
2.Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
3.Godność członka honorowego przyznaje ZARZĄD w oparciu o ustalenia wewnętrzne.
4.Skreślenie z listy członków następuje przez:
-pisemną rezygnację złożoną do ZARZĄDU
-zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
-wykluczenie przez zarząd za działalność sprzeczną ze statutem lub na szkodę TS Temida
-skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności
-śmierć
5.Członkostwo w stowarzyszeniu ulega zawieszeniu na czas trwania tymczasowego aresztowania
ART.9
Wszyscy członkowie zwyczajni mają te same prawa, a zwłaszcza wybierać i być wybieranym do władz TS
Temida, a także zgłaszać wnioski i uwagi do władz stowarzyszenia, odwoływać się od decyzji władz. Sposób i
tryb odwołań określają przepisy stanowione przez ZARZĄD. Od uchwał ZARZĄDU przysługuje członkowi
odwołanie pisemne do zebrania walnego w terminie najpóźniej 14 dni od daty najbliższego zebrania walnego i
musi ono być na nim rozpatrzone. Decyzja zebrania walnego jest ostateczna.
ART.10
Władzami TS Temida są:
-zebranie walne członków
-zarząd
-komisja rewizyjna
Kadencja zarządu trwa 5 lat.

ART.11
Najwyższą władzą TS Temida jest zebranie walne członków zwane dalej zebraniem.
1.Zebranie zwołuje zarząd co najmniej raz w roku. Zebranie można także zwołać na pisemny wniosek co
najmniej połowy członków komisji rewizyjnej lub połowy członków stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku. O terminie zebrania powiadamia się członków TS Temida pisemnie lub w inny
skuteczny sposób co najmniej 15 dni przed terminem zebrania.
2.Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli w obradach uczestniczyła co
najmniej połowa członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wyznaczonym na
ten sam dzień 30min. później zebranie może obradować skutecznie bez względu na liczbę obecnych.
3.W zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym bez prawa głosowania.
4.Do kompetencji zebrania należy:
a/ uchwalanie programu działania
b /rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ZARZĄDU i komisji rewizyjnej
c/ uchwalanie regulaminu obrad zebrania
d/ udzielanie absolutorium ZARZĄDOWI
e/ wybór członków ZARZĄDU i komisji rewizyjnej
f/ uchwalanie zmian statutu
g /podjęcie uchwały o rozwiązaniu TS Temida
h/ rozpatrywanie odwołań wnoszonych do zebrania
i/ rozpatrywanie skarg i wniosków członków stowarzyszenia
5.Zmiana statutu, odwołanie członków ZARZĄDU i komisji rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów w
pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy członków, a w drugim terminie wyznaczonym na ten
sam dzień 30min. później, bez względu na liczbę obecnych.
6.Każdemu członkowi przysługuje jeden głos
7.Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny.
ART.12
1.ZARZĄD składa się z 3 do 5 osób.
2.ZARZĄD obiera spośród siebie PREZESA,1-2 WICEPREZESÓW oraz SEKRETARZA i SKARBNIKA.
Funkcję sekretarza i skarbnika można łączyć.
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3.ZARZĄD konstytuuje się bezpośrednio po wyborze w trakcie zebrania walnego.
4.Odwołanie PREZESA i jego ZASTĘPCY może nastąpić tylko w drodze uchwały zebrania
5.Do kompetencji ZARZĄDU należy w szczególności:
a przyjmowanie nowych członków
b/ reprezentowanie TS Temida i działanie w jego imieniu
c/ kierowanie bieżącymi sprawami TS Temida
d/ zwoływanie zebrania walnego
e/ ustalanie wielkości wpisowego i składki członkowskiej
f/ powoływanie komisji problemowych
g/ podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej
6.Uchwały ZARZĄDU zapadają większością głosów .Jeżeli zarząd składa się z trzech osób może obradować
skutecznie jeżeli jest obecnych przynajmniej 2 jego członków.
ART.13
W przypadku sporów między członkami stowarzyszenia ZARZĄD może powołać sąd sportowy celem
załagodzenia sporu.
ART.14
1.Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.
2.Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
3.Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
a/ kontrola bieżącej działalności TS Temida
b/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na zebraniu walnym
c/ występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania walnego
4.Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów przy udziale min.2 członków komisji.
ART15.
W razie zmniejszenia się składu ZARZĄDU lub KOMISJI REWIZYJNEJ w trakcie kadencji można uzupełnić
ich skład w drodze kooptacji. Liczba osób kooptowanych nie może przekraczać jednorazowo 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienia dokonują pozostali członkowie organu który uległ
zmniejszeniu.
ART.16
1.TS Temida rozwiązuje się na podstawie uchwały zebrania walnego lub w innych przypadkach przewidzianych
prawem.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu TS Temida zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie
majątku.
3.W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie postanowienia PRAWA O
STOWARZYSZENIACH.

Zabrze 26.03.2017r.
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