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STATUT 

LUDOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO „OSTROGA” OPOLE 

 
 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1 

1. Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” Opole jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i 

występuje pod wyżej wskazaną nazwą. Może także używać nazwy skróconej LKJ 

„Ostroga”. 

2. LKJ „Ostroga” posiada osobowość prawną. 

3. Czas trwania LKJ „Ostroga” nie jest ograniczony. 

 
§2 

LKJ „Ostroga” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na 

podstawie niniejszego statutu. 

 
§3 

1. Terenem działania LKJ „Ostroga” jest województwo Opolskie. 

2. Siedzibą LKJ „Ostroga” jest miasto Opole. 

 
§4 

1. LKJ „Ostroga” jest członkiem związku sportowego o nazwie Polski Związek Jeździecki 

oraz członkiem związku stowarzyszeń sportowych o nazwie Opolski Związek 

Jeździecki. 

2. LKJ „Ostroga” jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 

3. LKJ „Ostroga” może być członkiem innych krajowych organizacji i stowarzyszeń 

sportowych. 

 
§5 

1. LKJ „Ostroga” posiada własne godło, odznakę i barwy. Barwami LKJ „Ostroga” są 

barwy: biała, żółta i niebieska. 

2. LKJ „Ostroga” używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem oraz pieczęci okrągłej z 

nazwą i godłem. 

3. Wzór w barwach LKJ „Ostroga”, godła i odznaki oraz pieczęci stanowi załącznik do 

niniejszego statutu. 

 
§6 

W działalności sportowej LKJ „Ostroga” stosuje się do przepisów Polskiego Związku 

Jeździeckiego i przepisów Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. 

 
§7 

LKJ „Ostroga” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy. 
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§8 

Do prowadzenia swoich spraw LKJ „Ostroga” może zatrudnić pracowników posiadających 

stosowne kwalifikacje i konieczne uprawnienia. 

 

 
II. CELE, SPOSOBY I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§9 

Celem LKJ „Ostroga” jest: 

1. popularyzacja jeździectwa sportowego i rekreacyjnego, 

2. nauczanie jazdy konnej, 

3. upowszechnianie wiedzy o używaniu, chowie, hodowli i obchodzeniu się z końmi, 

4. prowadzenie inicjatyw skierowanych na rzecz rozwoju województwa opolskiego i 

miasta Opole 

5. podejmowanie inicjatyw służących aktywizacji młodych ludzi i zachęcających do 

pasji i zdolności, 

6. wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację i poprawę warunków życia 

ludzi starszych, osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie oraz 

zachęcających do rozwijania ich pasji i zdolności, 

7. wspieranie i inicjowanie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia ludzi – 

działań charytatywnych i dobroczynnych, 

8. angażowanie się w tworzenie pozytywnych warunków do rozwoju potencjału 

gospodarczego, społecznego i kulturalnego województwa opolskiego oraz stolicy 

Regionu, 

9. podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozwoju terenów 

zielonych oraz wspierania obszarów chronionych na terenie województwa opolskiego 

i 

miasta Opole, 

10. propagowanie wiedzy o historii terenów dzisiejszego województwa opolskiego, jego 

mieszkańców, ich dorobku i odrębnej tożsamości, a także propagowanie kultury oraz 

sztuki związanych z tematyką hippiczna, 

11. praca na rzecz organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji 

wspierających ich działania, 

12. promowanie zdrowego stylu życia, 

13. angażowanie się w rozwój infrastruktury sportowej i klubów sportowych na terenie 

województwa opolskiego oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji sportowej 

mieszkańców, 

14. wspieranie i inicjowanie działań społeczności zaangażowanych w pracę na rzecz 

Ochotniczych Straży Pożarnych położonych na terenie województwa opolskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem jednostek posiadających oddziały konne. 

15. promowanie walorów turystycznych województwa opolskiego i stolicy Regionu, 

16. promowanie działalności stowarzyszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

poza 

granicami kraju, 

17. popularyzowanie europejskich programów wsparcia finansowego kierowanych do 

mieszkańców województwa opolskiego, 

18. świadczenie pomocy szkoleniowo-doradczej, prawnej oraz mentorskiej lokalnym 
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społecznościom oraz organizacjom działającym na terenie województwa 

opolskiego, 

celem realizacji zadań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, 

19. informowanie społeczności lokalnych województwa opolskiego i miasta Opole o 

inicjatywach wartych uwagi, mających cele zbieżne z niniejszym statutem, 

20. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i europejskiej, 

propagowanie tradycji kawaleryjskich 

21. organizowanie i koordynowanie samopomocy wśród członków LKJ „Ostroga”. 

 
§10 

1. Cele określone w §9 LKJ „Ostroga” realizuje poprzez: 

1) Organizowanie zawodów i innych imprez jeździeckich, w tym 

krajoznawczych, 

2) Udział w zawodach jeździeckich organizowanych przez inne kluby, 

3) Organizowanie i prowadzenia nauki jazdy konnej w szkółkach 

jeździeckich oraz doszkalanie jeźdźców, 

4) Organizowanie szkoleń dla instruktorów jeździectwa oraz warsztatów i 

szkoleń wspomagających prowadzenia działalności, w tym gospodarczej , 

5) Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii, 

6) Udostępnianie koni dla celów sportowo-rekreacyjnych osobom 

posiadającym umiejętności jazdy konnej, 

7) Chów koni i prowadzenia pensjonatu dla koni będących własnością 

osób trzecich 

8) Współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego, 

9) Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego, 

10) Promocję i organizację wolontariatu, 

11) Podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji celów LKJ 

„Ostroga”, w tym działalności gospodarczej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

12) Wykonywanie usług reklamowych w siedzibie klubu oraz w czasie 

trwania imprez o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

13) Współpracę z organami władzy samorządowej oraz innymi 

organizacjami obywatelskimi na terenie województwa opolskiego i miasta 

Opole 

14) Przeprowadzanie, opracowywanie i prezentację w imieniu i na rzecz 

społeczności lokalnych: opinii, ekspertyz i sondaży w zakresie zbieżnym z 

celami Stowarzyszenia, 

15) Prowadzenie działalności integrującej członków LKJ „Ostroga” poprzez 

aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

16) Prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy, 

zbiórek i gromadzenie funduszy w celu realizacji inicjatyw społeczności 

lokalnych, 
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17) Organizowanie i wspieranie wykładów, debat, konferencji, sympozjów, 

imprez kulturalnych w celu propagowania celów LKJ „Ostroga”, 

18) Inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami „LKJ Ostroga”, 

organizowanie szkoleń, konferencji , konkursów, wystaw, 

19) Promocję, organizację i koordynację wolontariatu na rzecz realizacji 

celów statutowych LKJ „Ostroga”, 

20) Pozyskiwanie i udzielanie pomocy doradczo-szkoleniowej, 

informacyjnej lub prawnej przy realizacji inicjatyw, mających na celu działalność 

wynikającą wprost z zadań statutowych LKJ „Ostroga”, 

21) Pozyskiwanie funduszy europejskich, grantów, dofinansowań oraz 

darowizn na realizację celów statutowych LKJ „Ostroga”. 

22) Podejmowanie działań własnych , oraz na rzecz wspierania kultury oraz 

sztuki o tematyce hippicznej. 

2.  Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań 

publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub  

nieodpłatna działalność statutowa. 

 
§11 

Źródłami, z których LKJ „Ostroga” czerpie środki na działalność statutową są: 

1) Obowiązkowe, miesięczne składki członków LKJ „Ostroga”, 

2) Dobrowolne, indywidualne wkłady pieniężne członków LKJ „Ostroga” określone 

regulaminem, 

3) Dotacje, subwencje i darowizny, 

4) Dochody z umów o sponsorowanie LKJ „Ostroga” 

5) Opłaty za naukę jazdy konnej, za jazdy sportowo-rekreacyjne, hipoterapię i 

pensjonat dla koni. 

6) Nagrody pieniężne uzyskiwane w zawodach jeździeckich przez zawodników 

dosiadających koni będących własnością LKJ „Ostroga” , 

7) Wpłaty z robót i usług realizowanych na podstawie umów z osobami fizycznymi 

lub prawnymi. 

8) Reklama 

 

 
III. CZŁONKOWIE LKJ OSTROGA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§12 

Członkowie LKJ „Ostroga” dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. 

 
§13 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i złożyła 

zarządowi LKJ „Ostroga” na piśmie deklarację członkostwa. 

2. Osoba małoletnia poniżej 16 lat może zostać członkiem LKJ „Ostroga” jeśli wraz z 

deklaracją członkostwa złożyła zarządowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 

wyrażona na piśmie. 
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3. Członkostwa LKJ „Ostroga” nabywa się na podstawie uchwały zarządu. Uchwała 

zarządu o nienadaniu członkostwa nie wymaga uzasadnienia. Zarząd powiadamia 

osobę zainteresowaną o treści uchwały. 

 
§14 

Zarząd LKJ „Ostroga” prowadzi listę członków, w której zamieszcza niezbędne informacje o 

każdym członku. Informacje te podlegają ochronie stosownie do przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

 
§15 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla LKJ 

„Ostroga” 

2. Członkostwo honorowe nadawane jest przez walne zebranie członków zwyczajnych 

LKJ „Ostroga” na podstawie stosownej uchwały. 

3. Inicjatywa wystąpienia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego przysługuje 

prezesowi zarządu, dwóm innym członkom zarządu działającym łącznie oraz komisji 

rewizyjnej. 

 
§16 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna pomagająca w 

realizacji celów statutowych. 

2. Członkostwo wspierające powstaje na podstawie umowy określającej prawa i 

obowiązki stron. 

 
§17 

1. Wszyscy członkowie zwyczajni mają prawo noszenia odznaki klubowej, a na 

zasadach określonych przez zarząd mogą: 

1) korzystać z pomieszczeń, urządzeń i terenów, na których prowadzona jest 

działalność statutowa LKJ „Ostroga” 

2) dosiadać koni stanowiących własność lub używanych przez LKJ „Ostroga” 

3) uczestniczyć z zawodach konnych lub innych imprezach organizowanych 

przez LKJ „Ostroga” 

2. Wszyscy członkowie zwyczajni LKJ „Ostroga” są zobowiązani: 

1) przestrzegać statut, regulaminy, uchwały władz LKJ „Ostroga” oraz polecenia 

osób upoważnionych do ich wydawania z racji pełnionej funkcji, 

2) regularnie opłacać składki członkowskie, 

3) uczestniczyć w pracach na rzecz LKJ „Ostroga” 

4) przestrzegać wydawanego przez Polski Związek Jeździecki “Kodeksu 

postępowania z koniem”, 

5) godnie reprezentować LKJ „Ostroga”. 

 
§18 

Prawa i obowiązki wynikające z przynależności LKJ „Ostroga” do zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe oraz wynikające stąd prawa i obowiązki członków LKJ „Ostroga” 

określa statut zrzeszenia LZS. 
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§19 

1. Głos stanowiący na Walnych Zebraniach LKJ „Ostroga” przysługuje członkom 

zwyczajnym, którzy ukończyli 16 lat. 

2. Członkowie honorowi i członkowie wspierający LKJ „Ostroga” mogą brać udział w 

Walnych Zebraniach z głosem doradczym oraz w posiedzeniach zarządu jeśli zostaną na 

nie zaproszeni. 

 
§20 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz LKJ „Ostroga” przysługuje 

wszystkim  członkom LKJ „Ostroga” mającym pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2. Małoletnim członkom LKJ „Ostroga” w wieku 16-18 lat przysługuje czynne prawo 

wyborcze, zaś bierne prawo wyborcze ograniczone jest do kandydowania do zarządu z 

tym, że w skład zarządu może być wybranych nie więcej niż 1 osoba od 16 do 18 lat. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach delegatów na zjazd Opolskiego Związku 

Jeździeckiego i wojewódzkiego zjazdu zrzeszenia LZS przysługuje wszystkim 

członkom zwyczajnym LKJ „Ostroga” mającym pełną zdolność do czynności prawnych, 

zaś zwyczajnym członkom LKJ „Ostroga” w wieku od 16 do 18 lat tylko czynne prawo 

wyborcze. 

 
§21 

1. Nadawanie członkom LKJ „Ostroga” statusu zawodnika regulują przepisy wydawane 

przez Polski Związek Jeździecki. 

2. Zawodnicy LKJ „Ostroga” nie mogą występować w zawodach jeździeckich jako 

reprezentanci innego klubu jeździeckiego. Mogą jednak wchodzić w skład zespołów 

mieszanych i startować na koniach nie będących własnością LKJ „ Ostroga”. 

3. Zakaz określony w ust.2 zdaniu 1 nie obowiązuje zawodników LKJ „Ostroga” w 

zawodach dla studentów i w zawodach dla osób wykonujących ten sam zawód. 

 
§22 

1. Członkostwo honorowe i zwyczajne wygasa wskutek śmierci członka LKJ „Ostroga” 

lub zgłoszenia rezygnacji z członkostwa. Członkostwo wspierające wygasa wskutek 

śmierci osoby fizycznej lub wykreślenia osoby prawnej z rejestru, a także wskutek 

wygaśnięcia lub wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy, o której mowa w 

§ 16 ust. 2 

2. Utrata członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

członków zwyczajnych LKJ „Ostroga”. 

3. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały zarządu LKJ 

„Ostroga” jeśli członek: 

1) działa na szkodę LKJ „Ostroga” 

2) popełnia przestępstwo, jeśli przestępstwo jest oczywiste i zostało stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu, 

3) popełnia czyn nie dający się pogodzić z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, 

szczególnie etyki jeździeckiej, 

4) notorycznie nie przestrzega „zasad dobra konia”, 

5) nie płaci składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 
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4. Członek zwyczajny LKJ „Ostroga” w stosunku do którego zarząd podjął uchwałę o utracie 

członkostwa, może odwołać się do walnego zebrania. Odwołanie składa się na piśmie w 

terminie zawitym 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały o utracie członkostwa w 

sposób ustalony zwyczajowo. Jeśli odwołanie wpłynęło do LKJ 

„Ostroga” w przepisanym terminie członkostwo zwyczajne ulega zawieszeniu do dnia 

rozpoznania odwołania przez walne zebranie. 

 

 
IV. ORGANY WŁADZY LKJ "OSTROGA" 

 

§23 

1. Organami władzy LKJ "Ostroga" są: 

1) walne zebranie członków zwyczajnych, 

2) Zarząd, 

3) Komisja rewizyjna. 

2. Kadencja wybieralnych władz LKJ „Ostroga" trwa 4 lata. 

3. Zarząd, komisja rewizyjna i delegaci na zjazd Opolskiego Związku Jeździeckiego oraz 

wojewódzki zjazd Zrzeszenia LZS wybierani są głosowaniem tajnym, chyba, że walne 

zebranie członków uchwali jawność wyborów. 

 
§24 

1. Najwyższą władzą LKJ "Ostroga" jest walne zebranie członków zwyczajnych. 

2. Walne sprawozdawczo - wyborcze zebranie członków zwyczajnych odbywa się na 

co najmniej 2 tygodnie przed upływem kadencji wybieralnych władz LKJ „Ostroga". 

3.  Walne sprawozdawcze zebrania członków odbywają się w połowie kadencji 

wybieralnych władz LKJ „Ostroga". 

4. Wybory delegatów na zjazd OZJ i zjazd WZ LZS odbywają się na zebraniu 

sprawozdawczym lub zebraniu zwołanym wyłącznie w celu wyboru delegatów na co 

najmniej 7 dni przed terminem tych zjazdów. 

 
§25 

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków może być zwołane z inicjatywy zarządu LKJ 

"Ostroga" i musi być zwołane przez zarząd 

1) na skutek uchwały poprzedniego walnego zebrania, 

2) na żądanie komisji rewizyjnej, 

3) na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych posiadających czynne 

prawo wyborcze działających wspólnie. 

4) Inicjatorzy nadzwyczajnego walnego zebrania członków zobowiązani są 

wskazać przedmiot obrad. 

5) Nadzwyczajne walne zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

rozstrzygnięcia których zostało zwołane. 

2. Nadzwyczajne walne zebranie członków winno być zwołane przez zarząd LKJ 

"Ostroga" najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia żądania. 

3. Nadzwyczajne walne zebranie członków LKJ ”Ostroga” w celu przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających musi być ogłoszone najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

zmniejszenia składu zarządu lub komisji rewizyjnej i dyscyplinarnej. 

4. Wybory uzupełniające odbywają się najpóźniej w terminie 30 dni od ich ogłoszenia. 
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§26 

Zarząd LKJ "Ostroga" powiadamiania członków zwyczajnych w sposób ustalony 

zwyczajem, zaś członków honorowych i wspierających korespondencyjnie o terminie 

walnego zebrania i porządku obrad z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 
§27 

1. Walne zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeśli w pierwszym terminie 

uczestniczy w nim 3/5 członków zwyczajnych mających czynne prawo wyborcze, zaś w 

drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących. 

2. Uchwały walnego zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów za wyjątkiem 

uchwał o zmianie statutu i uchwały o rozwiązaniu LKJ "Ostroga". Głosowanie nad 

uchwałami jest jawne. 

3. Głosowanie na walnym zebraniu może się odbywać tylko osobiście. 

 
§28 

Nadzwyczajne walne zebranie, na którym dokonano wyboru nowych organów LKJ 

"Ostroga" nie przerywa biegu kadencji określonej w §23 ust.2. 

 
§29 

1. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i 

jest protokołowane. 

2. Protokół z walnego zebrania oraz przyjęte na nim uchwały są dostępne dla 

członków LKJ Ostroga w biurze Zarządu po upływie 7 dni od terminu zebrania. 

 
§30 

Do kompetencji walnego zebrania członków LKJ "Ostroga" należy: 

1) wybór organów LKJ "Ostroga", 

2)  wybór delegatów na zjazd Opolskiego Związku Jeździeckiego i wojewódzki 

zjazd zrzeszenia LZS, 

3)  ocena pracy i przyjmowanie sprawozdania z działalności zarządu, komisji 

rewizyjnej i komisji dyscyplinarnej, 

4) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi na 

wniosek komisji rewizyjnej, 

5)  rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu o utracie członkostwa lub jego 

zawieszeniu, 

6) uchwalanie statutu LKJ "Ostroga" i uchwalanie zmian w statucie ; 

7)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu LKJ "Ostroga" do związków, 

Stowarzyszeń, 

8)  zlecenie komisji dyscyplinarnej prowadzenia postępowania przeciwko 

członkom zarządu i członkom komisji rewizyjnej, 

9) rozpatrywanie innych spraw uznanych w drodze uchwały za należące do 

kompetencji walnego zebrania członków. 

 
§31 

1. Zarząd LKJ "Ostroga" składa się z 5 członków. 
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2. W skład zarządu nie mogą wchodzić członkowie zwyczajni LKJ "Ostroga" będący jego 

pracownikami. 

3. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić więcej niż 2 osoby najbliższe względem 

siebie. 

 
§32 

Niezwłocznie po wyborze zarząd musi się ukonstytuować i wybrać ze swego grona 

funkcyjnych członków zarządu: 

1) prezesa zarządu, 

2) wiceprezesów zarządu w ilości uznanej za konieczną, 

3) sekretarza zarządu , 

4) skarbnika zarządu. 

 
§33 

1. Mandat członka zarządu wygasa po trzech nieusprawiedliwionych kolejnych 

nieobecnościach na posiedzeniach zarządu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza zarząd w 

formie uchwały. 

2. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny skład zarządu ulegnie zmniejszeniu, zarząd zwoła 

nadzwyczajne walne zebranie członków LKJ ”Ostroga” w celu przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających. 

3. W wyborach uzupełniających do zarządu nie mogą brać udziału osoby, które są lub były 

członkami komisji rewizyjnej lub dyscyplinarnej bieżącej kadencji. 

 
§34 

1. Zarząd reprezentuje LKJ "Ostroga" na zewnątrz i kieruje codzienną jego 

działalnością. 

2. Do składania zwykłych oświadczeń woli wymagane jest zgodne działanie dwóch 

członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. 

3. Do składania oświadczeń woli, których skutkiem jest zaciągnięcie zobowiązań 

majątkowych wymagane jest zgodne działanie prezesa lub wiceprezesa i skarbnika. 

4. Zarząd LKJ ”Ostroga” przedstawia coroczny raport ze swojej działalności przed 

członkami LKJ "Ostroga" z uwzględnieniem celowości swoich działań i 

gospodarności do końca I kwartału następnego roku. 

5. Zarząd LKJ ”Ostroga” przedstawia plan pracy na następny rok przed członkami 

LKJ "Ostroga", z uwzględnieniem prognozy kosztów i przychodów, wraz z 

uzasadnieniem planowanych wydatków do końca roku poprzedniego. 

 
§35 

Tryb pracy zarządu LKJ "Ostroga" i kompetencje jego członków określa regulamin 

uchwalony przez zarząd nie później niż 30 dni po ukonstytuowaniu się. 

 
§36 

1. Zebranie zarządu odbywa się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 

miesiąc. 

2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jego członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa. 

3. Zebrania zarządu są protokołowane. 
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§37 

Do kompetencji zarządu' LKJ "Ostroga" należy: 

1) realizowanie programu działania i uchwał walnego zebrania członków, 

2) reprezentowanie LKJ "Ostroga" na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) kierowanie bieżącą statutową działalnością, 

4) przyjmowanie członków LKJ "Ostroga", prowadzenie ich ewidencji, skreślenie z 

listy członków, 

5) prowadzenie ewidencji koni stosownie do wymogów Polskiego Związku 

Jeździeckiego, 

6) organizowanie zawodów i innych imprez jeździeckich oraz decydowanie o udziale w 

zawodach organizowanych przez inne kluby jeździeckie, 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat obciążających członków LKJ 

"Ostroga" oraz zwalnianie z pewnych opłat w drodze wyróżnienia, 

8) zarządzanie i nadzór nad majątkiem LKJ "Ostroga", 

9) zawieranie umów o pracę, 

10) zawieranie umów cywilnoprawnych, 

11) określanie zakresu obowiązków pracowników, 

12) kierowanie działalnością gospodarczą LKJ "Ostroga", 

13)  przygotowanie materiałów w tym sprawozdania na walne zebranie członków jego 

zwoływanie, 

14) powoływanie stałych i doraźnych komisji. 

 
§38 

1. Organem władzy LKJ "Ostroga" powołanym do sprawowania kontroli jest komisja 

rewizyjna. 

2. Komisja rewizyjna wybierana jest przez walne zebranie spośród członków LKJ 

"Ostroga" mających pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy niezwłocznie po wyborze 

wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji. 

 
§39 

1. Komisja rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu 

działalności LKJ "Ostroga" i jego zarządu ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej pod względem celowości, gospodarności i legalności. 

2. Komisja rewizyjna sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli i przekazuje go 

zarządowi łącznie z wnioskami pokontrolnymi. Komisja rewizyjna ma prawo żądać 

wyjaśnień od zarządu i od każdego członka LKJ "Ostroga" z osobna. 

3. Komisja rewizyjna przedkłada walnemu zebraniu członków sprawozdanie ze swej 

działalności i ma wyłączne prawo składania wniosków w przedmiocie absolutorium 

ustępującemu zarządowi. 

4. Komisja rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem. 

 
§40 

1. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być członek LKJ "Ostroga" będący 

jednocześnie jego pracownikiem, zaś członek komisji rewizyjnej nie może być 

jednocześnie członkiem zarządu lub komisji dyscyplinarnej. 
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2. Członkowie organu kontroli nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani 

pozostawać z nimi w związku małżeński,, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie mogą być skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

3. Członkowie organu kontroli mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 

organie zwrot ustalonych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
§41 

Komisja rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych w składzie co najmniej dwóch 

członków. 

 
§42 

1. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny skład komisji rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, jej 

członkiem zostaje osoba, która w wyborach otrzymała kolejną największą ilość 

głosów ale wybrana nie została. 

2. Jeśli w sposób wskazany w ust.1 nie będzie możliwe uzupełnienie składu osobowego 

komisji rewizyjnej do wymaganej ilości członków, zarząd zwoła nadzwyczajne walne 

zebranie członków LKJ "Ostroga" w celu przeprowadzenia wyborów. 

 
§43 

Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma 

prawo brać udział w posiedzeniach zarządu LKJ "Ostroga" z głosem doradczym. 

 

 
V. KOMISJA DYSCYPLINARNA 

 
§44 

1. LKJ "Ostroga" uprawniony jest do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do 

członków zwyczajnych oraz do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów i 

konfliktów. 

2.  Organem dyscyplinarnym LKJ "Ostroga" jest komisja dyscyplinarna wybierana przez 

walne zebranie członków w składzie trzech osób na okres kadencji wybieralnych 

organów władzy. Wybrani członkowie komisji dyscyplinarnej wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 

3. Członkiem komisji dyscyplinarnej nie może być członek LKJ ”Ostroga” będący 

jednocześnie pracownikiem klubu, 

4. Członek komisji dyscyplinarnej nie może być jednocześnie członkiem komisji 

rewizyjnej oraz członkiem Zarządu LKJ ”Ostroga” Opole. 

§45 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku zaistnienia i ujawnienia 

faktów uzasadniających prowadzenie postępowania dyscyplinarnego. 

2. Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek zarządu, 
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3) na wniosek komisji rewizyjnej, 

4) na skutek skargi osoby fizycznej. 

 
§46 

1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 

2.  Organem odwoławczym od orzeczeń komisji dyscyplinarnej jest zarząd LKJ 

"Ostroga". 

 
§47 

1. Komisja dyscyplinarna władna jest orzekać następujące kary: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

oraz wnioskować o nałożenie przez zarząd: 

3) kary zawieszenia w prawach członka LKJ "Ostroga" na okres do 6 miesięcy, 

4) kary utraty członkostwa. 

2. W stosunku do zawodników komisja dyscyplinarna może także orzekać karę zakazu 

startu w określonych, nie więcej niż dwóch zawodach, w których LKJ "Ostroga" bierze 

udział. 

3. Odwołanie od kar orzeczonych w pierwszej instancji przez komisję dyscyplinarną 

składa się zarządowi w terminie zawitym 14 dni od dnia powiadomienia o wyniku 

postępowania dyscyplinarnego. 

 
§48 

Członkowie LKJ "Ostroga" będący zawodnikami podlegają także jurysdykcji organom 

dyscyplinarnym Opolskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku 

Jeździeckiego. Postępowanie wszczęte przez te organy wyklucza możliwość wszczęcia 

postępowania przez komisję dyscyplinarną LKJ "Ostroga", a postępowanie wszczęte ulega 

zawieszeniu. 

 

 
VI. WYRÓŻNIENIA 

 
§49 

Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek LKJ "Ostroga" może zostać wyróżniony przez 

zarząd zwolnieniem okresowym z opłat za jazdę konną lub w inny sposób według uznania 

zarządu. 

 

 
VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE LKJ "OSTROGA" 

 
§50 

1. Majątek LKJ "Ostroga" stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek LKJ "Ostroga" powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dotacji, subwencji, dochodów z majątku, dochodów z działalności 

gospodarczej i statutowej, odsetek bankowych oraz nagród pieniężnych wygranych na 

zawodach jeździeckich. 
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§51 

Ze środków finansowych wchodzących w skład majątku LKJ "Ostroga" zarząd może w 

drodze uchwały tworzyć fundusze celowe na realizację określonych działań. 

 
§52 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. 

2. Zabrania się przekazywania majątku na rzecz członków organizacji, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

 
VIII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ LKJ „OSTROGA" 

 
§53 

Inicjatywa uchwalenia nowego statutu lub jego nowelizacji przysługuje zarządowi LKJ 

"Ostroga", komisji rewizyjnej i 1/3 członków zwyczajnych działających jednocześnie. 

 
§54 

1. Jeśli inicjatorem uchwalenia nowego statutu lub nowelizacji istniejącego jest zarząd 

LKJ "Ostroga" , nowy projekt lub projekt nowelizacji winien być udostępniony 

członkom zwyczajnym LKJ "Ostroga" co najmniej 14 dni przed terminem walnego 

zebrania członków, na którym ma być przeprowadzone głosowanie nad projektem. 

2. Jeżeli inicjatorem zmian jest komisja rewizyjna lub 1/3 członków zwyczajnych, projekt 

na piśmie, opatrzony podpisami inicjatorów winien być złożony z wyprzedzeniem 

umożliwiającym zarządowi dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.1. 

 
§55 

Uchwalenie nowego statutu lub nowelizacja istniejącego wymaga kwalifikowanej 

większości 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

zwyczajnych mających głos stanowiący. 

 

 
IX. ROZWIĄZANIE SIĘ LKJ „OSTROGA" 
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§56 

Uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji LKJ "Ostroga", na wniosek zarządu lub komisji 

rewizyjnej podejmuje walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków zwyczajnych mających głos stanowiący. 

 
§57 

Uchwała o rozwiązaniu LKJ "Ostroga" określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony jest 

majątek LKJ "Ostroga". 

§58 

Jeżeli walne zebranie członków nie postanowi inaczej, likwidatorem LKJ "Ostroga" jest 

jego ostatni zarząd. 

§59 

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 
 
 

 
……………………………………………….. ……………………………………………. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Walnego Zebrania 


	STATUT
	§2
	§8
	§17
	4) przestrzegać wydawanego przez Polski Związek Jeździecki “Kodeksu postępowania z koniem”,
	§22
	§25
	4) Inicjatorzy nadzwyczajnego walnego zebrania członków zobowiązani są wskazać przedmiot obrad.
	§27
	3. Głosowanie na walnym zebraniu może się odbywać tylko osobiście.
	§31
	3. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić więcej niż 2 osoby najbliższe względem siebie.
	§33
	§34
	4. Zarząd LKJ ”Ostroga” przedstawia coroczny raport ze swojej działalności przed członkami LKJ "Ostroga" z uwzględnieniem celowości swoich działań i gospodarności do końca I kwartału następnego roku.
	§48

