STATUT
SIEDLECKIEGO KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO „DRAGON”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON" - zwane
dalej Klubem, może posługiwać się skrótem swojej nazwy SKSS „DRAGON”.
2. Siedzibą Klubu i jego organów jest miasto Siedlce.
§2
Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.). oraz
postanowień niniejszego statutu.
§3
1. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.
3. Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Klubu
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
5. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków, Klub może zatrudniać
pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. Klub może zatrudniać swoich
członków do prowadzenia swoich spraw, a członkowie zarządu mogą otrzymywać
wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Przyznawanie
wynagrodzenia członkom zarządu będzie ustalane w uchwałach walnego zebrania członków
lub komisji rewizyjnej.
1

§4
1. Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami,
2. Klub może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla realizacji celów Klubu.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania Klubu
§5
Celem Klubu jest działalność publiczna na rzecz:

1) rozwoju i upowszechniania strzelectwa;

2) propagowania kultury fizycznej i sportu;
3) zrzeszanie kolekcjonerów broni;
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) upowszechniania znajomości broni strzeleckiej;
7) nauki strzelania i właściwego posługiwania się bronią;
8) propagowania

walorów

strzelectwa

wśród

osób

niepełnosprawnych

i

działań

integracyjnych z tym środowiskiem;
9) stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu;
10) kształtowania u Członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia
godności osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego
wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich;
11) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) działalności charytatywnej.

§6
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Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie sekcji strzeleckich;
2) organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w
zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje na terenie kraju i poza
jego granicami;
3)

prowadzenie szkoleń w zakresie samoobrony;

4) stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie:
a) bezpiecznych warunków,
b) opieki trenerskiej i instruktorskiej,
c) właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.
5) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących
strzelectwo;
6) szkolenie wysokokwalifikowanych kadr zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów;
7) działalność charytatywną oraz niezarobkową działalność kulturalno-oświatowowychowawczą;
8) promocję zdrowego i aktywnego stylu życia;
9)

prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie
strzelectwa;

10) budowanie i wyposażanie obiektów klubowych, z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych;
11) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) zajęcia pozalekcyjne,
13) pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań,
uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym
§ 6a
1) Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego polegającej na:
a. Organizowaniu,

finansowaniu

i

rozpowszechnianiu

materiałów

i

informacji

dotyczących działań, inicjatyw, wydarzeń i faktów związanych z celami działania
Stowarzyszenia;
b. Szkoleniu strzeleckim swych członków, podnoszącym ich poziom w poszczególnych
konkurencjach broni długiej, krótkiej i śrutowej;
c. Organizacji i pomoc w przeprowadzaniu zawodów strzeleckich w szkołach i
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uczelniach;
d. Organizacji stałych treningów dla swych członków, a szczególnie dla zawodników
wybijających się umożliwiając im start w zawodach wyższego szczebla;
e. Przeprowadzaniu strzelania w celu zdobywania klas sportowych i odznak strzeleckich
PZSS wg odrębnego regulaminu dla członków Stowarzyszenia;
f.

Współdziałaniu w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń i
obiektów sportowych;

g. Współpracy z władzami oświatowymi i sportowymi, oraz z innymi klubami i
organizacjami sportowymi;
h. Organizacji i finansowaniu imprez, szkoleń i kursów dla członków Stowarzyszenia.
2) Klub realizuje swoje cele statutowe, także poprzez prowadzenie odpłatnej działalności
pożytku publicznego polegającej na:
a.Szkoleniu strzeleckim osób nie będących członkami Stowarzyszenia,
b. Organizacji i pomoc w przeprowadzaniu zawodów strzeleckich dla osób fizycznych,
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie
będących członkami Stowarzyszenia
c. Organizacji stałych treningów, szkoleń, pokazów, instruktaży z zakresu zasad
bezpiecznego posługiwania się bronią, dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie będących członkami
Stowarzyszenia;
d. Wynajmowaniu obiektów strzelnicy na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie będących
członkami Stowarzyszenia;
e. Inne formy działalności pożytku publicznego zgodne z celem statutowym.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu
§7
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
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§8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Klubu zgodnie z
przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Klub.
§9
1. Kandydat do Klubu składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o dobrowolnym
przystąpieniu do Klubu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto dane:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
adres zamieszkania; seria i numer dowodu osobistego,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z
właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, o
której mowa w ust.1 § 9 i opłaci pierwszą składkę członkowską.
3. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd w formie uchwały, po spełnieniu
warunków określonych w ust.2 §9. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia
pisemnie zainteresowanego.
4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w
terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§ 10
1. Członek zwyczajny Klubu ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu i brania udziału w głosowaniu;
b) wybierania i bycia wybieranym do organów Klubu
c) zgłaszania do organów Klubu wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i
żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
e) reprezentowania Klubu na zawodach sportowych i innych imprezach
2. Członek zwyczajny Klubu jest zobowiązany:
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a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Klubu;
b) brać czynny udział w działaniach podejmowanych przez Klub;
c) brać czynny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub,
d) nie naruszać solidarności organizacyjnej Klubu;
e) realizować

zadeklarowane

zobowiązania

finansowe

wobec

Klubu,

Związku

Wojewódzkiego i Związku Krajowego w wysokości i terminie określonym właściwą
uchwałą.
f) znać i przestrzegać wewnętrzne regulaminy klubowe,
g) znać

i

przestrzegać

przepisy

Polskiego

Międzynarodowej Unii Strzeleckiej (ISSF)

Związku

Strzelectwa

Sportowego

i

w zakresie uprawianych konkurencji

strzeleckich.
§ 11
1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
c) likwidacji członka będącego osobą prawną;
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok;
b) postępowania rażąco sprzecznego z postanowieniami niniejszego Statutu;
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Klubu lub godzi w jego
dobre imię;
d) działania na szkodę Klubu
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O
treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a-c stwierdza Zarząd w formie
uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o
treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 12
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1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do
Klubu za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o
których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz
Klubu.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości.
3. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
§ 13
1. Członkiem Honorowym Klubu może być:
a) każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę
nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Klubu,
b) Członek Klubu ze stażem członkowskim nie mniejszym niż 20 lat i ukończonym
wiekiem 60 lat,
c) Prezes Klubu po zakończeniu dwóch pełnych kadencji gdy ustępujący zarząd otrzyma
absolutorium w obu kadencjach,
3. Członkom Honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, w tym
czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu .
4. Członkowie Honorowi Klubu zwolnieni są od płacenia składek członkowskich,
5. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu lub
pisemny wniosek co najmniej 50% członków Klubu,
6. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §
11 ust. 2 pkt b-d.
ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
§ 14
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

7

§ 15
1. Wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród
uprawnionych członków Klubu w głosowaniu jawnym bądź tajnym, bezwzględną większością
głosów.
2. Sposób głosowania uchwala Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru
nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym
upływa okres kadencji.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) pisemnej rezygnacji;
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu, ustąpienia lub utracenia możliwości sprawowania
funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, organy te
uzupełniają swój skład metodą kooptacji. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji
Prezesa Klubu, następcę wybiera spośród siebie Zarząd Klubu. Zarząd może uzupełnić swój
skład do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Wymagane jest zatwierdzenie tych członków przez najbliższe Walne Zebranie.
§ 16
1. Uchwały organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte
zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być
wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.
§ 17
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, jako sprawozdawcze i
co cztery lata, jako Sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem
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Walnego Zebrania.
4. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego
Zebrania Członków przynajmniej na 14 dni przed jego terminem poprzez:
a) umieszczenie informacji na stronie internetowej klubu,
b) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu
c) pocztę elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania korespondencji,
d) w przypadku nieskutecznego zawiadomienia sposobem określonym w ust. 4c §17,
poprzez wysłanie listu zwykłego,
5. Na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, w biurze Klubu powinny być
dostępne projekty wszystkich uchwał, wraz z załącznikami, proponowanych przez
Zarząd do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie z inicjatywy własnej, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 50% członków Klubu. Zarząd zwołuje Walne Zebranie
niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu 2
miesięcy od chwili złożenia wniosku.
7. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który
Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek takiego Zebrania może być rozszerzony
przez Zarząd o inne punkty. Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia informacji na
stronie internetowej i udostępnienia w biurze Klubu treści wniosku Komisji Rewizyjnej i
projektów wszystkich uchwał do głosowania na Walnym Zebraniu w terminie
określonym w ust. 3
8. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie, określonym w ust. 6, zadanie to
przejmuje Komisja Rewizyjna, a Zarząd ulega rozwiązaniu na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków.
§ 18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności za miniony okres
sprawozdawczy;
4) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi;
5) wybór i odwołanie Członków Zarządu;
6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
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7) uchwalenie Statutu Klubu lub jego zmiany;
8) nadanie członkostwa honorowego Klubu;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich;
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
12) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad
może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być
rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 19
1. Zarząd składa się od 7 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy ze swojego
grona wybierają: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go
Wiceprezes.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby:
a) będące członkami Komisji Rewizyjnej lub pozostające z członkiem Komisji Rewizyjnej w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 20
1. Do zakresu działania Zarządu Klubu:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania;
b) kierowanie bieżącą pracą Klubu i zarządzanie jego majątkiem;
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
e) składanie sprawozdań z działalności Klubu;
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu, z zastrzeżeniem
§ 23 ust. 6;
g) uchwalanie regulaminu Zarządu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych;
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2. Zarząd zbiera się zgodnie z potrzebami w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających
kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu. Zebranie
Zarządu może być też zwołane na wniosek trzech członków Zarządu Klubu.
5. Do obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro
Klubu.
6. Do obsługi strzelnic Klubowych Zarząd zatrudnia pracownika z kwalifikacjami określonymi
przez przepisy szczególne.
7. Zarząd Klubu może zatrudnić też inne osoby w miarę potrzeb i posiadanych możliwości
finansowych.
8. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności
Zarządu;
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie
absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
e) składanie wniosku do Zarządu o zwoływanie Walnego Zebrania lub w sytuacji określonej
w § 17 ust. 8 zwoływanie Walnego Zebrania.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest
równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
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§ 22
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Klubu.
ROZDZIAŁ V
Majątek i działalność Klubu
§ 23
1. Majątek Klubu tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą realizacji
statutowych celów Klubu.
2. Majątek Klubu pochodzi z:
a) składek członkowskich;
b) dotacji;
c) środków otrzymanych od sponsorów;
d) darowizn;
e) zapisów i spadków;
f) dochodów z własnej działalności;
g) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie według zasad określonych przez
Zarząd.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
c) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Klubu na okres dłuższy niż 3 lata;
d) rozporządzenie składnikiem majątku Klubu o wartości przekraczającej 30.000 zł lub
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;
e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 24
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Klub lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Klubu w stosunku do:
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a) jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy

Klubu 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.
2) Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt
a na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
4. Zabroniony jest zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 25
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje
Walne Zebranie Członków.
§ 26
Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnione są
dwie osoby spośród Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe
§ 27
1. Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością
dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Klubu; § 16 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Klubu, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego
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Zebrania Członków Klubu. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Klubu
przeznacza się na cele, którym Klub służył.
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