
Proponowane zmiany w statucie: 
 
 
ROZDZIAŁ I 
 Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny      -zmienić brzmienie  

§ 4 
Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych. 

§ 5 
Klub posiada sztandar, używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
ROZDZIAŁ V 
Władze klubu         - zmienić słowo                                                   & 22 

 Zgromadzenie na  Zebranie 
 

                                  - zmienić brzmienie na 
§ 28 

1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 osób, członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu na okres 4 lat, którzy spośród siebie 
wybierają Prezesa ,Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie. Dzierżawcy 
będący członkami Klubu nie mogą wchodzić w skład Zarządu Klubu 

§ 30 
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w 
szczególności: 

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
-pozostałe bez zmian 

§ 31 
1.       Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  jeden raz na trzy miesiące. 
2. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej  1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. 
3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi , Wiceprezesowi  działającemu wspólnie z 

Sekretarzem lub Skarbnikiem 
4 Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych 

obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. 
5 Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.. 
6. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o 

usunięciu lub zawieszeniu. 
 
ROZDZIAŁ VII 
Wyróżnienia i kary   - zmienić treść 
                                                                                       § 36 
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu. 
                                                                                        § 37 
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzony przez Zarząd 

Klubu - prawo wymierzenia następujących kar: 
a) upomnienia, 
b) nagany, 
c) zawieszenia w prawach członka na okres  do 12 miesięcy, 
d) wykluczenia lub dyskwalifikacji 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni. 
Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna. 
 
 
ROZDZIAŁ VIII 
Majątek klubu i fundusze   -zmienić brzmienie 
 

§38 
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze 
2. Na fundusze klubu składają się 

a) składki członkowski, 
b)      dotacje na zadania zlecone, 
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych, 
d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług), 
e) dochody ze sprzedaży majątku, 
f) inne źródła. 

 
§39 

      Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest 
współdziałanie dwóch osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza,  Skarbnika lub ich pełnomocników 

 
 
ROZDZIAŁ IX 
 Przepisy końcowe       -zmiana numeracji                           §38 na §40 i §39 na §41 


