
Załącznik nr 1 
do uchwały nr 3/2022

Walnego Zebrania Klubu 
Międzyszkolnego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego STILON
 z dnia   29 września 2022 r.

STATUT

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „STILON” Gorzów Wlkp.

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „STILON”, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów,

rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest województwo lubuskie.

2. Siedziba Klubu mieści się w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3

1. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art.4 ust. l ustawy o sporcie.

2. Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej

przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 4

1.  Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie,  ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o pożytku publicznym i  o

wolontariacie oraz własnym statutem.

2.  Klub  może  być  członkiem  okręgowych  i  regionalnych  związków  sportowych  oraz  ogólnokrajowych  związków

sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków specjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Klub działa w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizując go poprzez: 

1) wdrażanie dzieci do uprawiania sportu poprzez wszechstronne przygotowanie ogólnorozwojowe, które umożliwi

podjęcie treningu sportowego na poziomie ukierunkowanym w dowolnej dyscyplinie sportu,

2) współpracę ze szkołami i organizacjami społecznymi w zakresie sportu i wychowania fizycznego,

3) dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru

i osobowości,

4) zapobiegania patologiom i profilaktyka uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

Tekst jednolity  - 29.09.2022

1



5)  prowadzenie  szkolenia  sportowego  w  sekcjach  na  poziomie  wszechstronnym,  ukierunkowanym  i

specjalistycznym,

6) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7)  organizowanie  wypoczynku  o  charakterze  rekreacyjno-sportowym  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz  obozów

sportowych o charakterze specjalistycznym,

8) zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

9)  popularyzację  aktywności  fizycznej  wśród  społeczności  lokalnej  w  oparciu  o  możliwości  organizacyjne,

obiektowe i sprzętowe Klubu.

§ 7

Klub  realizuje  swoje  cele  poprzez  współdziałanie  ze  szkołami,  klubami  sportowymi,  władzami  samorządowymi  i

związkami sportowymi.

§ 8

1.  Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej  pracy swoich członków i  działaczy oraz pomocy

rodziców.

2.  Do  prowadzenia  swoich  działań  Klub  może  zatrudniać  pracowników,  zawierać  umowy  cywilnoprawne,

porozumienia z osobami wykonującymi świadczenia w wolontariacie lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz realizacji celów statutowych

Klubu.

4. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków,

członków organów Klubu lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim

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”.

5. Klub nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków uczestników,

3) członków honorowych,

4) członków wspierających.

§ 10

1.  Członkiem Klubu może być osoba fizyczna,  która ukończyła 18 lat,  jest  zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej lub poza jej granicami i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

2. Członkami Klubu mogą być także małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności

prawnych.

3. Za zgodą przedstawicieli ustawowych, członkami Klubu mogą być również małoletni poniżej 16 lat. 
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4.  Członkowie  Klubu,  o  których  mowa  w  ust.  2  i  3  nie  mają  prawa  do  mandatu  upoważniającego  do  udziału  w

głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Klubu oraz do korzystania z biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 

5.  Przyjęcie w poczet członków Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Klubu, po  złożeniu pisemnej

deklaracji członkowskiej. 

§ 11

1. Członkowie uczestnicy Klubu mają prawo do:

1)  uczestniczenia  w  zajęciach  prowadzonych  przez  kadrę  trenersko-instruktorską  Klubu,  zgodnie  z  grafikiem  i

kalendarzem zajęć grupy do której przynależą,

2) korzystania z opieki, wiedzy i doświadczenia kadry trenersko-instruktorskiej Klubu, 

3)  uczestnictwa w zawodach i  imprezach  sportowych w których  uczestniczy  Klub,  po  zakwalifikowaniu  przez

trenera,

4) udziału w koloniach, obozach i szkoleniach organizowanych przez Klub na zasadach odrębnie określanych przed

każdą z tych akcji,

5) ubiegania się o stypendium sportowe, po spełnieniu kryteriów określonych przez Prezydenta Miasta Gorzowa

Wielkopolskiego, 

6) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego Klubu w ramach określonych planem zajęć,

7) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

2. Członkowie zwyczajni korzystają z praw zawartych w ust.1 pkt. 6-7. 

§ 12

1. Godność Honorowego Członka Klubu może być nadana osobie fizycznej, która przyniosła chlubę i zaszczyt Klubowi

lub wniosła wybitny wkład w rozwój Klubu.

2.  Godność Honorowego Członka Klubu za zgodą zainteresowanego członka nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na

wniosek Zarządu Klubu.

3. Osobie, której nadano godność Honorowego Członka Klubu przysługuje odpowiednia legitymacja i odznaka. 

4. Pozbawienie godności Honorowego Członka Klubu następuje w formie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Klubu.

5. Honorowy Członek Klubu posiada pełnię praw członka zwyczajnego Klubu.

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez

Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-rzeczową dla Klubu.

2. Członkowie wspierający mają prawo do:

1)  uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z wyjątkiem głosu

stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego,

2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3) korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

3. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na

rzecz Klubu zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej świadczeń.

4. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym. 

§ 14

1. Członkowie uczestnicy Klubu mają obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu,
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2) przestrzegać regulaminów i przepisów organizacji których Klub jest członkiem,

3) regularnie opłacać składki członkowskie na zasadach określonych przez Walne Zebranie Klubu.

4) regularnie uczestniczyć w zajęciach treningowych lub w innej statutowej działalności Klubu, 

5) punktualnie przybywać na zajęcia,

6) powiadamiać trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, 

7)  uczestniczyć  w zawodach  i  innych  akcjach  szkoleniowych  wyznaczonych  przez  trenera  lub  instruktora  (po

uzgodnieniu z rodzicami)

8) dbać o dobre imię zawodnika,  

9) dbać o dobre imię Klubu i godnie go reprezentować w imprezach sportowych,

10) dbać o kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych Klubu oraz poza nim,

11) utrzymywać porządek w Klubie oraz w innych w miejscach prowadzenia zajęć oraz dbać o mienie klubowe:

obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy, 

12) dbać o zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego,

13) przestrzegać ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów,

spożywania  alkoholu,  zażywania  środków  odurzających  oraz  zażywania  niedozwolonych  środków

wspomagających trening sportowy. 

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w ust.1 pkt. 1-3, 9-11.

3.  Rodzice  niepełnoletnich  członków  uczestników  zobowiązani  są  do  zawiadamiania  trenera  lub  instruktora  o

planowanej nieobecności dziecka na zajęciach, o problemach w nauce. 

§ 15

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

a) wystąpienie,

b) skreślenie,

c) wykreślenie,

d) wykluczenie.

2.  Wystąpienie z Klubu następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia Zarządu Klubu przez zainteresowanego.

Wystąpienie członka Klubu potwierdzane jest uchwałą Zarządu Klubu. 

3.  Skreślenie  członka  Klubu  następuje  w  przypadku  śmierci  członka.  Skreślenie  członka  Klubu  potwierdzane  jest

uchwałą Zarządu Klubu.

4.  Członek  Klubu  może  zostać  wykreślony  na  mocy  uchwały  Zarządu  Klubu,  jeżeli  zalega  z  opłacaniem  składek

członkowskich za okres co najmniej trzech miesięcy, pomimo wcześniej wysłanego pisemnego powiadomienia o

konieczności uregulowania zaległych składek. 

5.  Członek  Klubu  może  zostać  wykluczony  na  mocy  uchwały  Zarządu  Klubu  w  razie  poważnego  naruszenia

postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz statutowych, a w szczególności, gdy:

a) umyślnie działa na szkodę Klubu,

b) popełnił przestępstwo mające związek z działalnością Klubu, lub

c) w inny sposób jego działalność narusza dobre imię Klubu. 

6. Zarząd Klubu może dokonać wykluczenia członka z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek innych organów

statutowych Klubu, albo na wniosek co najmniej 5 członków Klubu. 

7. Od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do

Walnego Zebrania Klubu za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały. 

Rozdział 4

Władze Klubu
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§ 16

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2.  Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności  od decyzji

Walnego Zebrania Klubu,

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią

inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu  jest  najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane  jest przez Zarząd  raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia

uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1) uchwalanie kierunków i programów działania Klubu,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Klubu, nieuregulowanych niniejszym statutem. 

2.  Walne  Zebranie  Klubu  jest  prawomocne  w  pierwszym  terminie  przy  obecności  przynajmniej  ½  członków

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w

zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie

wybierają Prezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa

lub Sekretarza.
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4. Decyzje Zarządu zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów,

decyduje głos Prezesa.

5.  W  okresie  pomiędzy  posiedzeniami  Zarządu  jego  uprawnienia  przysługują  Prezesowi  działającemu  wspólnie  z

Sekretarzem.

6. Odwołanie Prezesa Klubu skutkuje odwołaniem całego Zarządu.

7.Złożenie rezygnacji przez Prezesa Klubu jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji wszystkich członków Zarządu,

przy czym Zarząd funkcjonuje do najbliższego Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 20

Do działań Zarządu Klubu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu, 

2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) przyjmowanie i pozbawianie członkostwa w Klubie,

4) prowadzenie ewidencji członków oraz kroniki Klubu,

5) wyrażanie zgody na zmianę barw klubowych przez zawodników,

6) opracowywanie i uchwalanie regulaminów związanych z działalnością Klubu, o ile nie zostały zastrzeżone do

kompetencji innego organu Klubu,

7) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

8) zwoływanie Walnych Zebrania Klubu oraz przygotowywanie projektów uchwał tego organu,

9) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Klubu,

10) powoływanie i rozwiązywanie sekcji klubowych, ustalanie obsady personalnej, zatwierdzanie ich regulaminów,

11) sprawowanie nadzoru nad działalnością sekcji klubowych, 

12)  podejmowanie  uchwał  o  przystąpieniu  Klubu  do  związków  sportowych  i  federacji  i  wystąpieniu  z  takich

organizacji,

13) promocja działalności Klubu,

14) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

15) przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,

16) uchwalanie polityki rachunkowości Klubu oraz ochrony danych osobowych,

17) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

18)  ustalanie  struktury  organizacyjnej  projektów,  ich  zakresu  oraz  sprawowanie  nadzoru  nad  przyjętymi  do

realizacji projektami.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje

przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

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 Klubu w ciągu 30 dni od

podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji

Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
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4. Komisja Rewizyjna działa w  oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenia terminów oraz

sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz składanie wniosku o

udzielenie  lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja

dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5)  występowanie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Klubu,  względnie  z  wnioskiem  o

zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia  niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi

interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

1.  Członek Komisji  Rewizyjnej  może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej  składu,  jeśli  nie wykonuje

przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.  Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania 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 Klubu w terminie

30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania

nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z

wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem

zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzenia następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,

4) wykluczenia,

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się od Walnego Zebrania Klubu w

terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 5a
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Sekcje klubowe 

§ 26a

1. Zadaniem sekcji klubowej jest prowadzenie działalności w zakresie:

a) amatorskiego i profesjonalnego uprawiania sportu, nazywana „sekcją sportową” 

b) upowszechniania kultury fizycznej, nazywana „sekcją kultury fizycznej”, lub 

c) rekreacji, nazywana „sekcją rekreacyjną”.

2. Członkami sekcji klubowej mogą być wyłącznie członkowie Klubu,

3. Sekcja klubowa rozpoczyna swoja działalność z chwilą powołania przez Zarząd Klubu.

4. Do powołania sekcji klubowej wymagany jest pisemny wniosek, co najmniej 5 członków zwyczajnych Klubu.

5.  Zarząd  Klubu  może  rozwiązać  sekcję  na  wniosek  Kierownika  Sekcji  lub  z  własnej  inicjatywy,  po  stwierdzeniu

niezbędności podjęcia takiej decyzji z następujących przyczyn:

a) braku środków finansowych na prowadzoną działalność, 

b) braku możliwości korzystania z obiektów do prowadzenia działalności, 

c) zaniku aktywności sekcji,

d) zmniejszeniu się stanu osobowego członków sekcji,

e) nieprzestrzegania statutu Klubu przez kierownictwo lub członków sekcji. 

§ 26b

1. Sekcją kieruje Zarząd Sekcji,

2. Zarząd Sekcji liczy 1 do 3 osób, w tym Kierownik Sekcji.

3. Zarząd Sekcji powoływany jest przez Zarząd Klubu. 

4. Do zakresu działania Zarządu Sekcji należy w szczególności: 

a) kierowanie działalnością sekcji, 

b) realizacja uchwał władz Klubu ,

c) zwoływanie zebrań sekcji,

f) przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych,

5. Zarząd Sekcji, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych od Zarządu Klubu, gospodaruje majątkiem Klubu oddanym

do dyspozycji sekcji. 

Rozdział 6

Majątek i fundusze

§ 27

1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.

2. Klub może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Dochodami Klubu są w szczególności:

1) wpływy ze składek członkowskiech,

2)  spadki,  darowizny, zapisy,   subwencje i  innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Klubu

przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

3) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Klub,

4) dotacje organów rządowych i samorządu terytorialnego,

5) dochody z majątku, w tym odsetek od wkładów pieniężnych,

6) dochody uzyskiwane z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

7) inne wpływy.
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§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw

wymagane są  podpisy  dwóch osób spośród następujących:  Prezesa,  Sekretarza,  dwóch upoważnionych członków

Zarządu.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1.  Rozwiązanie się  Klubu może nastąpić  na  podstawie  uchwały Walnego Zebrania  Klubu podjętej  większością  2/3

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o Stowarzyszeniach. 

Tekst jednolity  - 29.09.2022

9


