
STATUT

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego

"ORLIK" OPOLE

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" OPOLE
może używać skrótu MUKS "ORLIK" OPOLE, zwane w dalszej części Statutu "Klubem".

§2

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§3

Siedziba Klubu mieści się w Opolu przy ul. Barlickiego 13
Terenem działania Klubu jest województwo opolskie.

§4

Klub dzieli się na sekcje:
1. hokeja na lodzie,
2. hokeja na łyżworolkach.

§S

Klub jako uczniowski klub sportowy działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie r. o (Dz. U. 2010 r. Nr 127 poz. 857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późno zm.),
oraz niniejszego Statutu.

§6

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Opole.

§7

1. Klub używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

2. Klub używa pieczęci o treści: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK"
OPOLE 45-083 Opole ul. Barlickiego 13.

3. Barwami Klubu są kolory: niebieski i żółty.
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§8

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnokrajowych
międzynarodowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

ROZDZIAŁ 2

Cel i środki działania

§9

Celem Klubu jest:
1. prowadzenie wielosekcyjnej działalności sportowej,
2. nabór i szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. planowanie i organizacja życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe

sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną innych osób prawnych
sympatyków Klubu,

4. udział w imprezach organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie i inne
polskie związki sportowe, a także przez zagraniczne związki sportowe,

5. udział w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim, a także poza granicami kraju,

6. promowanie Miasta Opola i województwa opolskiego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej i poza jej granicami oraz innych podmiotów wspierających sport i kulturę
flzvczrią,

7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu,

8. zapewnianie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
9. działanie na rzecz młodzieży z rodzin patologicznych i osób niepełnosprawnych,
10. propagowanie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
ll.rozwijanie działalności rekreacyjnej.

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. powołanie sekcji i prowadzenie w nich działalności szkoleniowej,
2. organizację zajęć dla dzieci i młodzieży,
3. uczestnictwo w krajowym i zagranicznym systemie rozgrywek.
4. zapewnienie warunków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności

poszczególnych sekcji, a w szczególności bazy sprzętowej, obiektów sportowych,
kadry szkoleniowej,

5. organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, kursów i
konferencji związanych ze sportem,

6. współpracę z władzami miasta Opole, powiatu Miasta Opole i województwa
opolskiego,

7. współpracę z dyrekcjami szkół, klubami, związkami i stowarzyszeniami
sportowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi lub
zainteresowanymi działalnością sportową,

8. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na działalność statutową, w
szczególności poprzez:
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a) prowadzenie działalności marketingowej i sprzedaż pamiątek klubowych,
b) pozyskiwanie sponsorów,
c) pozyskiwanie dotacji i darowizn,
d) prowadzenie zbiórek publicznych.

§ 11
1. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich Członków i działaczy

oraz innych osób deklarujących pomoc.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości służy

realizacji celów statutowych Klubu i nie może być przeznaczony do podziału
między członków Klubu.

3. Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników.

§ 12

1. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego Klubu są czynności zawarte w §10
ust. l, 2, 3, 4, 6, 7

2. Odpłatną działalnością pożytku publicznego Klubu są czynności zawarte w §10 ust.
S, 8a oraz wszelka inna działalność zgodna z art. 8 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkami Klubu mogą być uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele i sympatycy Klubu.

§ 14

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

§ 15
Członkiem Zwyczajnym może być:
1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszen iach:

2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czvnnosci
prawnych może należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych,
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3. małoletni poniżej 16 lat może za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do
Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków Klubu
oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 16

Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, a także jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zadeklarują pomoc
materialno-finansową dla Klubu.

§ 17

Członkiem Zwyczajnym lub Wspierającym może być osoba, o której mowa w § 15 i §
16, która zaakceptuje statutowe cele Klubu, złoży pisemną deklarację członkowską.

§ 18

1. Członkiem Honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla
Klubu.

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków Klubu.

§ 19

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo po upływie 3 miesięcy od złożenia deklaracji
członkowskiej:
a) uczestniczyć i głosować na Walnych Zebraniach Członków Klubu, z czynnym i
biernym prawem wyborczym,
b) zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu,

2. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w zawodach, imprezach sportowych rekreacyjnych
organizowanych przez Klub,
b) korzystać z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd
Klubu,
c) korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 20

Członkom Wspierającym i Honorowym przysługują prawa Członków Zwyczajnych
określone w § 19 w pkt 2-5 oraz prawo uczestnictwa w Walnych Zebraniach
Członków Klubu z głosem doradczym.

§ 21

1. Wszyscy Członkowie Klubu niezależnie od ich statusu są zobowiązani do:
a. dbania o dobro Klubu i szanowania dobrego imienia Klubu,
b. przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz Klubu,
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c. bieżącego opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez
Walne Zebranie Członków Klubu - od tego obowiązku zwolnieni są
Członkowie Honorowi.

2. Członkowie Zwyczajni mają ponadto obowiązek czynnego udziału w działalności
Klubu, w szczególności uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych w
ramach działalności Klubu.

3. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy dla
Klubu.

§ 22

1. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, w szczególności takich jak
trudna sytuacja życiowa Członka Klubu, może on złożyć pisemny wniosek do
Zarządu:

a. o zwolnienie z obowiązku opłacania bieżących składek członkowskich w
całości lub w części bądź też przez określony czas,

b. o umorzenie zaległych składek w całości lub w części bądź rozłożenie ich
spłaty na raty.

2. Decyzję w sprawach, o których mowa w pkt 1 podejmuje Zarząd w drodze
uchwały, która jest ostateczna.

§23
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

1. dobrowolnego wystąpienia Członka Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po
uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,

2. wykluczenia Członka i skreślenia z listy Członków Klubu uchwałą Zarządu w
przypadku:

a. rażącego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz
Klubu pomimo wezwania przez Zarząd do zaprzestania,

b. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
c. nieuregulowania składek członkowskich za okres 6 miesięcy, z wyjątkiem

sytuacji, o których mowa w § 22,
d. działania na szkodę Klubu,

3. śmierci Członka lub likwidacji osoby prawnej
4. rozwiązania Klubu.

§24
1. Od uchwał Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu z listy Członków Klubu przysługuje

odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu wniesione w terminie 14 dni
liczonych od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu, który
zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w
terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

3. W przypadku nie wniesienia odwołania w terminie, o którym mowa w pkt 1,
uchwała Zarządu staje się ostateczna.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu w przedmiocie odwołania jest
ostateczn a.
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5. Skreślony z listy Członek Klubu ma obowiązek - w terminie 7 dni od dnia podjęcia
uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu, o której mowa w pkt 4 bądź w
przypadku nie wniesienia odwołania, od następnego dnia po upływie terminu, o
którym mowa w pkt 1 - rozliczenia się, w szczególności uregulowania zaległych
składek członkowskich, przekazania dokumentów, środków pieniężnych oraz
rzeczy stanowiących własność Klubu.

§25

Ponowne przyjęcie w poczet Członków Klubu jest możliwe dopiero po uregulowaniu
względem Klubu wszelkich należności, w szczególności wynikających z tytułu
nieuregulowanych składek członkowskich, a także z tytułu innych zaległych rozliczeń.

ROZDZIAŁ 4

Władze Klubu

§ 26
1. Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie Członków Klubu,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji

Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§ 27

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

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

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz
na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu
1 miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla
których zostało zwołane.

§ 28

1. Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się zgodnie ze zgłoszonym
zatwierdzonym porządkiem obrad.

2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia Członków Klubu
w formie komunikatu na klubowej tablicy informacyjnej oraz na stronie
internetowej Klubu na co najmniej 14 dni przed wskazanym terminem wraz
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proponowanym porządkiem obrad oraz wskazaniem daty drugiego terminu, o
którym mowa w pkt 4.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na wniosek 1/4 Członków Klubu lub Komisji Rewizyjnej.

4. Walne Zebranie Członków może odbywać się w dwóch terminach. Walne Zebranie
Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co
najmniej 50 % Członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 29
Do wyłącznej kompetencji Walnego febrania Członków Klubu należy:

1. uchwalanie ogólnego programu działalności Klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowamie sprawozdań z działalności 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 składek członkowskich,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu,
8. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego

Zebrania Członków Klubu,
9. podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Walnego

Zebrania Członków Klubu oraz uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów Klubu,

10.podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,

ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd Klubu składa się z 3-8 Członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków Klubu.

2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, 2 Wiceprezesów i określa ich funkcje oraz
pozostałych Członków Zarządu.

3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
miesiąc.

4. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby
Członków Zarządu.

5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy ustala Zarząd w Regulaminie
działania Zarządu.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami
2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Klubu,
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
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5. powoływanie i rozwiązywanie komisji robiemowych,
6. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw ąwiązanych z członkostwem, w szczególności

dotyczących nieprzestrzegania Stat'ł'tu, Regulaminów i uchwał władz Klubu,
naruszania zasad współżycia społecz ego, oraz innych spraw powstałych na tle
działalności w Klubie.

7. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
8. składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
9. decydowanie w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
10.inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu,
l1.uchwalanie Regulaminu działania Zarządu.

§ 32

Do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń w imieniu Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 33

Członkiem Zarządu nie może być Członek K1miSji Rewizyjnej,

§ f4
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach, lub odwołany ze

składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie
ze Statutem, Regulaminami lub uchw9łami władz Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje
Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków
Zarządu.

3. Usunięty lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego
Zebrania Członków Klubu w ciągu l~ dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub
zawieszeniu, liczonych od dnia doręczenia uchwały.

4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu, który
zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w
terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

5. W przypadku nie wniesienia odwołania w terminie, o którym mowa w pkt 3,
uchwała Zarządu staje się ostateczna.

6. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu w przedmiocie odwołania jest
ostateczna.

7. Zawieszony lub odwołany Członek Zarządu ma obowiązek - w terminie 7 dni od
dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu, o której mowa w
pkt 6 bądź w przypadku nie wniesienia odwołania, od następnego dnia po upływie
terminu, o którym mowa w pkt 3 - rozliczenia się, w szczególności uregulowania
zaległych składek członkowskich, przekazania dokumentów, środków pieniężnych
oraz rzeczy stanowiących własność KILbu.

8. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w pkt 7, bez istotnej, usprawiedliwionej
przyczyny skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy Członków Klubu oraz
zakazem członkostwa we władzach KI~bu.
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KOMISJA REWIZYJNA

§ 35

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 Członków wybieranych przez Walne Zebranie

Członków Klubu,
3. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego,
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut i Regulamin zatwierdzony przez

Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w

działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu

Członków Klubu oraz wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Klubu w przypadkach stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub
Statutem bądź istotnymi interesami Klubu.

§ 37

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ilub upoważniony przez niego Członek Komisji może
brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 38

Członkiem Komisji nie może być Członek Zarządu Klubu

§ 39

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z
jej składu, jeżeli nie WYkOtilluje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
Statutem, Regulaminami lub uchwałami władz Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu podejruje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.
3. Usunięty lub zawieszony Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do

Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o
usunięciu lub zawieszeniu, liczonych od dnia doręczenia uchwały.

4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu, który
zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w
terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

5. W przypadku nie wniesienia odwołania w terminie, o którym mowa w pkt 3,
uchwała Komisji Rewizyjnej staje się ostateczna.
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6. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu w przedmiocie odwołania jest
ostateczn a.

7. Zawieszony lub odwołany Członek Komisji Rewizyjnej ma obowiązek - w terminie
7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu, o której
mowa w pkt 6 bądź w przypadku nie wniesienia odwołania, od następnego dnia po
upływie terminu, o którym mowa w pkt 3 - rozliczenia się, w szczególności
uregulowania zaległych składek członkowskich, przekazania dokumentów,
środków pieniężnych oraz rzeczy stanowiących własność Klubu.

8. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w pkt 7, bez istotnej, usprawiedliwionej
przyczyny skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy Członków Klubu oraz
zakazem członkostwa we władzach Klubu.

§ 40

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom
tym przysługuje prawo dokooptowania nowych Członków spośród Członków
Klubu. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 112 ilości
członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu

2. Jeżeli liczba Członków w Zarządzie bądź w Komisji Rewizyjnej na skutek
wakatu będzie mniejsza niż 3 osoby i pozostali Członkowie tychże władz nie
dokooptują nowych Członków, wówczas Członkowie Zarządu bądź Komisji
Rewizyjnej zobowiązani są do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Przedstawicieli w terminie 30 dni od dnia powstania wakatu celem
uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku rezygnacji bądź odwołania z funkcji Prezesa Zarządu lub
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Członkowie Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej zobowiązani są do powierzenia tychże funkcji innemu Członkowi
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

ROZpZIAŁ 5
Wyróżnienia i kary

§141

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

2. Wobec Członków Zwyczajnych za wzorowe wykonywanie zadań, osiągane wyniki
sportowe, za aktywność w działalności Klubu lub jego sekcji mogą być
zastosowane następujące wyróżnienia i nagrody:

pochwała pisemna,
upominek,
nagroda pieniężna.

§ 42

1. W razie naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów lub uchwał władz Klubu,
Zarząd w drodze uchwały ma prawo wymierzenia kary:

upomnienia,
nagany,
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zawieszenia w prawach Członka na okres określony,
2. Ukarany Członek Klubu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków

Klubu w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd o ukaraniu, liczonych
od dnia doręczenia uchwały.

3. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu, który
zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w
terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

4. W przypadku nie wniesienia odwołania w terminie, o którym mowa w pkt 4,
uchwała Zarządu staje się ostateczna.

5. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu w przedmiocie odwołania jest
ostateczn a.

§ 43

Szczegółowe zasady udzielania wyróżnień i nagród oraz udzielania kar ustala Zarząd w
Regulaminie.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 44

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:

a. składki członkowskie,
b. darowizny i zapisy,
c. kwoty sponsoringowe,
d. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zleconej Klubowi,
e. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
f. dochody z majątku,
g. wpłaty z organizowanych przez Klub zawodów i imprez
h. dochody z działalności gospodarczej,
i. inne wpływy.

ROZDZIAŁ 7

Rozwiązywanie sporów

§ 45

1. Spory koleżeńskie i wewnątrz-klubowe rozstrzyga uchwałą Zarząd.

2. Członek Klubu będący stroną sporu niezadowolony z rozstrzygnięcia Zarządu ma
prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 14 dni od
podjęcia uchwały przez Zarząd, liczonych od dnia doręczenia uchwały.

3. Odwołanie wnosi się w fqrmie pisemnej za pośrednictwem Zarządu, który
zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w
terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

4. W przypadku nie wniesienia odwołania w terminie, o którym mowa w pkt 2,
uchwała Zarządu staje się ostateczna.
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5. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu w przedmiocie odwołania jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ 8

Rozwiązanie Klubu

§ 46

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

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

ROZDZIAŁ 9

Zmiana Statutu

§ 47

Zmiana Statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby Członków oraz
zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
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