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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ nalezy wypetnid wytgcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdinych polach 
oraz w przypisach,
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: „pobieranie*/niepobieran e*" oznacza, ze nalezy skreilid niewtadciwg odpowiedz, pozostawiajqc 
prawidtowg, Przyktad; „pobieranie*/HtepobieraniG*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Zarzqd Wojewodztwa Dolnosiqskiego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej1)2. Rodzaj zadania publicznego

II. Dane oferenta(-tow)

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

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon Milicz 
Stowarzyszenie zarejestrowane w Starostwie Powiatov'ym nr 9 
56-300 Milicz ul Armii Krajowej 7 
ulksbizon@wp.pl
numer rachunku bankowego: 40 9582 0000 2000 0000 2815 0001

2. Dane osoby upowaznionej do sktadania 
wyjasnien dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Prezes - Barttomiej Szmigiel 698654653, bartlomiej.szmigiel@onet.pl 
Skarbnik - Wtodzimierz Swirkowicz 604635657 ulksbizon@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Zimowe zapasy w milickich szkotach podstawowych1. Tytul zadania publicznego

Data
rozpocz^cia

03.10.2022 Data
zakohczenia

25.12.20222)2. Termin realizacji zadania publicznego

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Celem naszego projektu jest zwi^kszenie aktywnoki ruchowej oraz poprawa zdolnosci motorycznych wsrod uczni^

szkot podstawowych z terenu wojewodztwa dolnosiqskiego. Sytuacja zwiqzana z panedmiq COViD 19, nauczaniem 

zdalnym przyczynita si^ do wielu negatywnych skutkow zwi^zanych z podejmowaniem aktywnosci fizycznej przez 

najmtodszych. Jako przedstawiciele sportow walki - zapasy, sumo, chcielibysmy poprzez systematyczne zaj^cia 

ogolnorozwojowe pot^czone z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wskazac prawidtowq sciezk^

i) Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadati okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoki pozytku 
publicznego I o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.2)
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zdrowego rozwoju poprzez swiadome podejmowanie aktywnosci fizycznej. Zasady fair play stosowane w sportach walki| 

mogq wspomoc funkcjonowanie mtodego cztowieka w spoteczeristwie. Udziat w tego typu zaj^ciach umozliwia 

odpowiednie przygotowanie ogolnorozwojowe do rozpoczQCia treningowych sportowych w wielu dyscyplinach 

sportowych. Ksztakenie narzqdu ruchowego dzieci podczas zaj^c ogolnorozwojowych od najmtodszych lat z pewnosciq 

wptynie na popraw^ zdrowia, zarowno fizycznego jak i psychicznego. Zaj^cia b^dg skierowane dia dzieci ucz^szczajqcych 

do klas Mil szkdt podstawowych, nie posiadajqcych licencji zawodniczych Polskich Zwi^zkow Sportowych.

Obecnie jeste^my odpowiedziaini za prowadzenie zaj^c ogolnorozwojowych z elementami sportow walki w trzech 

powiatach - milickim, olesnickim oraz wotowskim. Wyzej wspomniane zaj^cia ciesz^ si^ bardzo duzym 

zainteresowaniem wsrod dzieci z Gminy Milicz. Ograniczona ilosc miejsc w projekcie „ProJekt „Zapasy z usmiechem" - 

zaj^cia ogolnorozwojowe z elementami sportow walki II edycja." jest powodem zwi^kszenia ilosci grup biorqcych udziai 

w tego typu zaj^ciach dodatkowych.

Bardzo duze zapotrzebowanie na zaj^cia dia najmtodszych uczniow szkoty podstawowej jest zwiqzana coraz wi^ksza 

swiadomosciq rodzicow dotycz^cq wptywu tego typu zaj^c na rozwoj mtodego cztowieka. Kolejnym aspektem 

wptywaj^cym na bardzo duze zainteresowanie naszymi zaj^ciami jest tradycja uprawiania sportow walki w szczegolnosci 

zapasow na ziemi milickiej. Ostatnim elementem wptywajqcym na ilosc osob chcqcych ucz^szczac na naszej zaj^cia jest 

poziom prowadzenia tego typu zaj^c. Doswiadczenie oraz innowacyjne metody szkoleniowe naszej kadry trenerskiej 

pozwalajq dotrzec do wszystkich najmtodszych odbiorcow naszego projektu.

W nowym projekcie, chcielibysmy utworzyc cztery grupy szkoleniowe na terenie Gminy Milicz. Zaj^cia odbywatyby si^ 

w wymiarze 80 godzin na jedn^ grup^ cwiczebnq. Zamierzamy stworzyc po dwie grupy w dwoch najwi^kszych szkotach 

podstawowych na terenie Gminy Milicz ( Szkota Podstawowa nr 1 im. Mikotaja Kopernika w Miliczu oraz Szkota

Podstawowa nr 2 w Miliczu) Odbiorcami naszego projektu byliby uczniowie najmtodszych klas szkoty podstawowej czyl 

uczniowie klas l-lll. Uczniowie ktorzy chcieliby zapisac siQ na zaj^cia w ramach programu „Zimowe zapasy w 

Inajmtodszych klasach milickich szkot podstawowych" nie mogq posiadac licencji jakiegokolwiek zwi^zku sportowego.

ZajQcia prowadzone b^dq na salach gimnastycznych, na terenie wyzej wymienionych jednostkach. Jako klub sportowy 

zapewniamy sprz^t sportowy niezb^dny do przeprowadzenia zaj^d specjalistycznych z elementami zapasow.

Na zakonczenie projektu, planujemy przeprowadzic pokazy sprawnoki naszych podopiecznych na terenie szkoty w 

ktorej b^d^ odbywac si^ zaj^cia. Tego typu przedsi^wzi^cia pozwol^ nam wyroznic oraz docenic uczniow 

uczQszczaj^cych na zaj^cia dodatkowe.

Informacje o sposobie zapewnienia dost^pnoki osobq ze szczegolnymi potrzebami:

Jako klub sportowy zobowiqzujemy si^ do zapewnienia dost^pnosci dia osob ze szczegolnymi potrzebami w zakresach:

a) architektonicznych - przystosowanie warunkow dia osob z niepetnosprawnokiq

bjcyfrowych - wszelkie informacje b^de dostosowane dia osob z niepetnosprawnoscie na stronach internetowych oraz 

portalach spotecznokiowych

c) komunikacyjnych - informacje odnosnie kontaktu z koordynatorem projektu, trenerami oraz przedstawicielami klubu 

sportowego Bizon Milicz sq dostosowane dia osob z niepetnosprawnokiq.



4. Opis zaktadanych rezultatow realizacjl zadania publicznego
Pianowany poziom osiqgni^cia 

rezultatow (wartosc 
_________docelowa)_________

Sposob monitorowania rezultatow / zrodto 
informacji o osi^gni^ciu wskaznika

Nazwa rezultatu

Realizacja zaj^c sportowych w czterech 
grupach w Szkole Podstawowej nr 1 im 
Mikotaja Kopernika w Milicz oraz Szkota 
Podstawowa nr 2 w Miliczu

Przeprowadzenia zaj^c w 
poszczegolnych 
Szkola Podstawowa nr 1 im 
Mikolaja 
Miliczu - 2 X 80 godzin zaj^c 
Szkota Podstawowa nr 2 w 
Miliczu - 2 X 80 godzin zajqc

Dziennik zaj^c
szkotach;

Kopernika w

Nose dzieci bior^cych udziat Grupa:
Szkota Podstawowa nr 1 im 
Mikotaja Kopernika w 
Miliczu-50 osob 
Szkota Podstawowa nr 2 w 
Miliczu-50 osob

Lista dzieci biorqcych udziat w projekeie

Pokazy sprawnosci fizyeznej Realizacja 
zapasniezyeh w szkotach 
podstawowych na terenie 
Gminy Milicz - 4 pokazy

pokazow Zdj^cia z pokazow, lista uezestnikow

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadezenia w realizaeji dziatah planowanych w ofercie oraz zasobow, ktdre b^dq 
wykorzystane w realizaeji zadania

Uezniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon Milicz jest odpowiedzialny za prowadzenia zaj^c zapasniezyeh na terenie Gminy 

Milicz od 1986 roku. Celem nadrz^dnym naszego klubu jest rozpowszechnianie szeroko poj^tej kultury fizyeznej 

dzieci i mtodziezy z Gminy Milicz. Od lat prowadzimy systematyezne zaj^cia majqce upowszechniac zdrowy styl zycia. 

Jako klub sportowy organizujmy imprezy sportowe od zawodow regionalnych, po zawody rangi mistrzowskiej. W roku 

2021 bylismy organizatorem Pucharu Polski Seniorow w zapasach w stylu wolnym w mi^dzynarodowej obsadzie, oraz 

Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenie Ludowych Zespotow Sportowych w zapasach w stylu wolnym. Jako koordynator 

projektu Zapasy z usmiechem w roku 2021, bylismy odpowiedziaini prowadzenie zaj^c w klasach Mil w trzech powiatach 

naszego wojewodztwa.

Zaj^cia ogolnorozwojowe b^dq prowadzici doswiadezeni, licenejonowani trenerzy, wspotpracujqcy z kadrami 

wojewodzkimi oraz narodowymi.

na rzecz

Barttomiej Szmigiel - absolwent Akademii Wychowania Fizyeznego w Gorzowie Wielkopolskim, wieloletni nauczyciel 

wychowania fizyeznego. Wtodzimierz ^wirkowicz - absolwent Akademii Wychowania Fizyeznego we Wroctawiu,

wychowaniawieloletni nauczyciel fizyeznego

Podezas zaj^c wykorzystywany b^dzie specjalistyczny sprz^t sportowy taki jak: maty zapasnicze, materace gimnastyezne, 

dr^zki gimnastyezne, pitki lekarskie ktore s^ wtasnosci^ wspdtpracuj^cych klubow sportowych. Wyzej wymieniony sprz^t 

zostanie bezptatnie udost^pniony uezestnikom projektu. Zakup manekinow, workow butgarskich, szarf podniesie jakosc

milickich szkotach.w

przeprowadzonych zaj^c ogolnorozwojowych.

Wktad wtasny finansowy poniesiony zostanie z srodkow wtasnych ULKS Bizon Milicz



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartoic Z dotacji Z innych 
zrodetPLN

1. Prowadzenie zaj^c 10 000 10 000 0
2. SprzQt sportowy 1000 0 1000
Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 11000 10 000 1000

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego 
oferenta(-t6w);

2) pobioranie swiadczen pionlQznych b^dzio s’iq odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatne}-dzialalnodc4-pozytku 
publicznego;

3) oferent* /-oferencP^ sktadajqcy niniejszq ofertg nie zalega( jq)* / zalega(-j^)* z optacaniem naleznoki z tytulu zobowiqzari 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skfadajqcy niniejsz^ ofertg nie zaloga( jq)* / zalega(-jq)* z optacaniem naiezno§ci z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz§ki II niniejszej oferty sg zgodne z Krajowym Rojostrom Sqdowym* / Inna wtakiwq ewidencja*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatacznikach sa zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym;
7) w zakresie zwiazanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem I przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemdw informatycznych, osoby, ktdrych dotycza te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

PRE2ES, ULKS „Bt20N”

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy t 
os6b upowaznionych do sktadania oSwiadczeti 
woli w imieniu oferentdw)

Data•Miti'CZ'tt

LKS „BIZON’SKAR
.-A

Wlodzimierz Jacek iwirkowicz
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IJCZNIOWS^I I'JDOWy KlUB SPOBIOVvi
„B I Z O N”

56-300 MliICZ, UL. ARMtl MW[J 1
tel. 71 38 40 015 

n£C(3N 9311392nR, NIP 916-IZ-51-(l4fl STATUT
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Bizon M

Rozdzial 1

Nazwa, teren dzialania, siedziba i charakter pracy

§1.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BIZON" w Miliczu zwany dalej „Klubem" jest 

stowarzyszeniem zrzeszaj^cym uczniow szkol z terenu powiatu milickiego oraz 

rodzicow uczniow, nauczycieli i sympatykow.

Terenem dziaiania klubu jest powiat Milicz.

Siedzib^ klubu miesci si^ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikolaja Kopernika w 
Milicz , ul. Armii Krajowej 7, 56-300 Milicz

1.

2.

3.

§2.
Klub jest stowarzyszeniem w oparciu o art.7, ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i 

z tego tytuiu podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowosc prawn^.

Klub dziala zgodnie z ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o systemie oswiaty oraz z 

wlasnym statutem.

Klub jest czlonkiem stowarzyszen kultury fizycznej dziaiaj^cych w zakresie 

zapasow oraz sumo: Polski Zwi^zek Zapasniczy, Polski Zwi^zek Sumo, Dolnosl^ski 

Zwi^zek Zapasniczy, Dolnosl^ski Zwi^zek Sumo

1.

2.

3.

§3.
. Klub uzywa piecz^ci, godla, flagi, barw, odznak i znaczkow organizacyjnych 

uzywanych przez Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe we Wroclawiu.

Rozdzial II

Cel i srodki dzialania

§4.
Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizacja pozalekcyjnego zycia sportowego uczniow w oparciu o 

mozliwosci techniczne i sprz^towe szkoly oraz o pomoc organizacyjn^ i materialn^ 

rodzicow, sympatykow i urz^dow gmin powiatu milickiego. PRE2ES ULKS „BI20N"
ZA ZGODNO^C
Z ORYGINALEM liLkmk'c Wei.



2. Angazowanie uczniow do czynnego udziaiu w treningach i uczestnictwa w zawodach oraz 

sprawdzianach zapa^czych, sumo organizowanych na obszaize dzialania KJubu, a takze 

zawodach mi^dzyszkolnych, mi^dzygminnych, makroregjonu i kraja

3. Organizowanie z^^ sportowych dla uczniow szkoi w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawnosci fizycznej i umysiowej, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem flinkcji zdrowotnych.

4. Organizowanie uczniom roznych form wspoizawodnictwa sportowego.

5. Ksztahowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadah sportowych klubu.

6. Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej z przeznaczeniem dochodow na dziaialno^ statutow^

§5.
1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we wi^dzialaniu z dyrektorem szkoly, Rad^ Szkoiy, 

powiatowymi i gminnymi wtadzami samoiz^owymi.

2. Klub opera swoj^ dzialalnoK przede wszystkim na spolecznq pracy swoidi czlonkow i dziataczy 

oraz pomocy rodzicow uczniow i sympatykow.

Rozdzial III
Czlonkowi, ich prawa i obowi^zki

§6.
1. Czlonkowie Klubu dziel^ si? na;

a) zwyczajnych

b) wspieraj^cych

2. Czlonkami zwyczajnymi Klubu mog^ bye uezniowie, rodzice, nauczyciele

i inne osoby, ktore 2ioz^ pisemnq deklaracj? i zostan^ pizyj?ci pizez Zarz^ Klubu.

3. Maloletni mog^ bye czlonkami Klubu za zgodq ich pizedstawicieli ustawowych.

§7
1. Czlonkowie zwyczajni maj^ prawo do:

a) uczestnictwa w walnych zebraniach KJubu z biemym i czynnym prawem wyboiczym. 

Maloletni cdonkowie Klubu nie posiad^^ biemego i czynnego prawa wyborezego.

b) zglaszania propozycji i wnioskow wobec wladz Klubu
c) uczestnictwa w zawodach i impiezach sportowych organizowanych pizez Klub.

PREZES ^LKS „BJZON"
ZA ZGODNO^C
Z ORYGINALEM armnii'JjSzm



d) korzystania z wszelkich urzqdzai Klubu na zasadach okreslonych praez Zarz^d Klubu

e) korzystania z innych uprawnien okreslonych przez Zarz^d Klubu.

§8
Czionkami wspieraj^ymi mog^ bye osoby fizyezne i prawne, ktore popierajq cele Klubu, zostan^ 

przyj^i przez Zarz^ i zadeklaruj^ pomoc materialno-finansow^ dla Klubu.

Czionkowie wspierajgcy maj^ prawo do:

a) uczestniczenia bezposrednio lub p«zez swoich delegatow w walnych zebraniach Klubu.

b) zglaszania wnioskow i propozycji wobec wladz Klubu

c) korzystania z innych uprawnien okreslonych przez Zarz^d Klubu.

1.

2.

§9.

1. Do obowi^ow czlonkow Klubu nale^:

a) branie czynnego udzialu w dzialalnosci Klubu

b) przestrzeganie postanowieh statutu i wladz Klubu

c) godne reprezentowanie barw Klubu

d) 0{>}acanie skladek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu

§10.

1. Czlonkowstwo w Klubie ustaje poprzez:

a) dobrowolne wystqpienie zgloszone na pismie do Zarz^du

b) skreslenie z listy czlonkow uchwa4 Zarz^du w przypadku

- umysinego naruszania postanowieh statutu
- nie brania udzialu w dzialalno&i statutowej Klubu przez okres 2 miesi^y

c) dzialanie na szkod? Klubu

d) rozwi^zanie Klubu

Rozdzial IV

Wladze Klubu

§11.

1. Wladzami klubu s^:

a) Walne Zebranie Klubu

b) Zarz^d

ZA ZGODNOSd
z ORYGINAIEM



c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wtadz trwa 4 lata Wybor wladz nastg)uje w ^osowaniu tajnym lub jawnym zaleaiie od

decygi Wabego Zebrania Klubu.

3. Uchwaly wszystkich wladz Klubu zapadaj^ zwykl^ wi^kszo&iq glosow o lie postanowienia statutu nie

stanowi^ inaczej.

§12.
1. Walne Zetaanie Klubu jest najwyzsz^ wladz^ Klubu i moze bye zwyczajne lub nadzwycz^ne.

2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu zwolywane jest przez Zarz^razna4 lata

3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwolywane jest przez Zarz^ raz na rok.

4. Nadzwycz^ne Walne Zebranie Klubu zwdywane jest przez Zarz^ Klubu:

a) z wlasnej iniejatywy

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej

c) na wniosek 1/3 ogolu czlonkow
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa si^ nie pozniej niz w ci^ miesi^ od zioienia

wniosku lub podj^ia uchwaly w okreslonej sprawie.

§13.
1. Do wyl^znej kompeteneji Walnego Zebrania Klubu nalezy':

a) uchwalerieprogram6wspoitowg,organizacy)nejifinansowgdzi^a]no^ klubu

b) rozpahywanie i przyjmowanie sprawozdah Zarz^u i Komisji Rewizyjnej

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz^u Klubu

d) wybor Zarz^du i Komisji Rewizyjnej

e) podejmowanie uchwal o zmianie statutu lub rozwiqzaniu Klubu

f) ustalenie.wysokosci i tiybu oplaty skladek czlonkowskich

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

Klubu

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno^i co najmniej 50% 

czlonkow uprawnionych do ^osowania, a w dn^im terminie bez wzglglu na liczb^ obecnych o ile 

termin ten byl podany w zawiadomienia

3. W Walnym Zebraniu Klubu mog^ brae udzial z glosem doradezym osoby zaproszone przez

Zarz^.

PF{EZE^ ULKS .BI20 
y . w ^>iicz^

ZA ZG0DN0^(^
Z ORYGiNALEM



§14.

1. Zarz^d Klubu sklada si^ z 5 cztonkow wybieranych przez Walne Zebranie Klubu; oddzielnie 

Prezesa oraz 4 czionkow Zarz^du - Zast^pc^ Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i czlonka Zarz^u.

2. Zebrania Zarz^u Klubu odbywaj^ si? w miar? potrzeby nie rzadziej nizjeden raz na trzy 

miesi^ce.

3. Do wa^&i uchw^ Zaiz^u Klubu koniecznajest obecno^ co najmniej 50% liczby czionkow 

Zarzqdu w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomi?dzy posiedzeniami Zarz^du jego uprawnienia przystuguj^ Prezesowi 

dzialaj ^cemu wspolnie z Sekretarzem.

§15.

1. Do zadan Zarzqdu Klubu nalezy kierowanie biez^c^ dzialalnosci^ Klubu wokresach 

pomi?dzy Wabiymi Zebraniami Klubu, a w szczegolnosci:

reprezentowanie Klubu na zewn^trz i dzialanie w jego imieniu 

uchwalanie okresowych planow dziatania i preliminarzy budzetowych 

wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu 

powolywanie i rozwi^ywanie komisji problemowych 

przyjmowanie i skreslanie czionkow

zarz^dzanie maj^tkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowi^j^cymi przepisami

skladania sprawozdan z dzialalnosci Klubu 
h) pozyskiwanie nowych zawodnikow oraz sponsorow

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

§16.
1. Czlonek. Zarz^du Klubu moze bye zawieszony w czynnosciach lub odwolany ze skladu 

Zarz^du, jezeli nie wykonuje przyj?tych obowi^zkow lub dziala niezgodnie ze statutem.

2. Uchwal? 0 zawieszeniu w czynnosciach lub odwolaniu czlonka Zarz^du podejmuje 

Zarz^d wi?kszosci^ 2/3 glosow przy obecnosci co najmniej 3 uprawnionych do 

glosowania.

3. Usuni?ty lub zawieszony czlonek Zarz^du ma prawo odwolania si? do Walnego 

Zebrania w ci^gu 30 dni od podj?cia uchwaly o usuni?ciu lub zawieszeniu.
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§17.
1. Komisja Rewizyjnajest organem kontroluj^cym caloksztah dzialalnosci Klubu.

2. Komisja Rewizyjna sklada si? z 3 czionkow wybieranych przez Walne Zebranie

Klubu.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodnicz^cego i Sekretarza.

4. Do zadan Komisji Rewizyjnej nalezy:

a) przeprowadzenie okresowych kontroli dzialalnosci statutowej i fmansowej Klubu

b) wydanie zalecen pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchyblen, okreslenie 

tenninu i sposobu ich usuni?cia

c) skladanie sprawozdah z caloksztaltu swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu 

Klubu, skladanie wniosku o udzielenie lub odmow? udzielenia absolutorium

d) zglaszanie zastrzezen w stosunku do projektow uchwal, postanowien i 

przedsi?wzi?c Zarzqdu jezeli moglyby spowodowac nieprawidlowosci wdzialaniu 

Klubu.

e) wyst?powanie z ^daniem zwolania nadzwyczajnego Zebrania Klubu lub Zarzqdu w 

przypadku stwierdzonych nieprawidlowosci.

§18.
1. Czlonek Komisji Rewizyjnej moze bye odwolany lub zawieszony jezeli nie wykonuje 

przyj?tych obowiqzkow lub dziala niezgodnie ze statutem.

2. Uchwal? o zawieszeniu lub odwolaniu czlonka Komisja Rewizyjna podejmuje wi?kszosci^

2/3 glosow.

3. Odwolany lub zawieszony czlonek ma prawo odwolac si? do Walnego Zebrania 

Klubu w czasie 30 dni od przyj?cia uchwaly o zawieszeniu lub odwdaniu.

Rozdzial V

Wyroznienia, nagrody i kary

§19.
1. Za aktywny udzial w realizaeji zadah Klubu przyznawane sq wyroznienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyroznien i nagrod okresla regulamin uchwalony 

przez Zarz^d Klubu.
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§20.

1. W razie naruszenia postanowien statutu lub uchwal wiadz Klubu, Zaiz^owi

jxzysluguje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym ptzez Walne Zebianie Klubu, prawo

wymierzania kar:

a) upomnienia

b) nagany

c) zawieszenia w prawach czlonka na wyznaczony okres

d) zakaz startu w imprezach i zawodach

e) zakaz uczestnictwa w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych

f) wykluczenia

2. Od uchw^ o ukaraniu, czlonkowi Klubu przyshjguje prawo odwolania si^ do Walnego Zebrania 

Klubu w terminie 30 dui od dnia ukarania

3. Uchwala Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdzial VI
Maji}tek i fundusze Klubu

§21.
1. Na maj^tek Klubu skladaj^ si? nieruchomosci, ruchomosci oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu skladaj^ si?;

a) skladki czlonkowskie

b) darowizny i zapisy

c) dotacje na zadania paristwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi

d) dotacje na zadania zlecone przez samorz^d terytorialny

e) dochody z majqtku

f) dochody z dzialalnosci gospodarczej

g) inne wplywy

§ 22.

Dla waznosci oswiadczeh w zakresie prawa podejmowania zobowi^zah maj^tkowych oraz udzielania 

pelnomocnictw wymagane sq podpisy dwoch osob sposrod czlonkow Zarzqdu tj. Prezesa i 

Skarbnika lub innego upowaznionego czlonka Zarz^du i Skarbnika.
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§23.

Zmiana statutu Klubu wymaga uchwaly Walnego Zebrania Klubu podj^tej 

wi^kszosci^ 2/3 gtosow przy obecnosci co najmniej poiowy uprawnionych do

giosowania.’

§24.

Rozwiqzanie Klubu moze nastqpic na podstawie uchwaly Walnego Zebrania Klubu podj^tej 

wi^kszo^i^ 2/3 glosow przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do ^osowania

ZA ZGODNO^d 
Z ORYGINALEM
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r Milicz, dnia 30.08.2022

STAROSTWO POWIATOWE 
w Mlliczu

UL. WOJSKA POISKIEGO 38 
56-300 MILICZ 
tel./fax 71 384 13 28

WYPIS Z REJESTRU STOWARZYSZEN

W rejestrze stowarzyszen prowadzonym przez Starostwo Powiatowe Milicz w dniu 15.12.1997 roku 
zarejestrowano w dziale EUKS "EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUB6w SPORTOWYCH" pod pozycj^ 09;

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "BIZON

Zarz^d:
Prezes Barttomiej Szmigiel 
Wiceprezes Mirostaw Niedbata 
Skarbnik Wlodzimierz Swirkowicz 
Sekretarz Dawid J^drzejek 
Cztonek Edmund Wojtera

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz^cy Janina Sobolewska 
Cztonek Komisji Adam Nowak 
Cztonek komisji Krystian Skibinski

Ztozono statut/regulamin uchwalony: 
10.12.1997

Cele stowarzyszenia:
1. Planowanie i organizacja pozalekcyjnego zycia sportowego uczniow w oparciu o mozliwosci obiektowe i 
sprz^towe szkoty oraz pomoc organizacyjn^ i materiainq rodzicow, sympatykow, Urz^du Gminy oraz Klubu 
Sportowego;
2. angazowanie uczniow do czynnego udziatu w treningach i uczestnictwa w zawodach oraz sprawdzianach 
zapasniczych i sumo organizowanych na obszarze dziatania Klubu oraz zawodach mi^dzyszkolnych, 
mi^dzygminnych, makroregionu i kraju;
3. organizowanie zaj^c sportowych dia uczniow szkoy w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawnosci 
fizycznej i umystowej ze szczegolnym uwzgl^dnieniem funkcji zdrowotnych;
4. organizowanie uczniom roznych form wspotzawodnictwa sportowego;
5. ksztattowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci 
Klubu;
6. Prowadzenie dziatalnosci gospodarczej z przeznaczeniem dochodow na dziatalnosc statutow^.

Teren dziatania: 
wojewodztwo dolnosl^skie

Wypis sporzqdzono na wniosek UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "BIZON

Wypis jest wazny 3 miesi^ce od daty wydania.

Rejestr prowadzony jestzgodnie z ustawq z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
2261)

STYz up. STA

ffeata L(^a\:zuk 
Sekretarz Powiatu
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