STATUT
STOWARZYSZENIA JACHTKLUB ŁOMIANKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki, zwane dalej w treści
„Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn.
zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn.
zm.), oraz w oparciu o niniejszy Statut.
§2
Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicami kraju. Siedziba Klubu jest
w mieście Łomianki położonym w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim.
§3
Klub może posiadać własne barwy i odznaki oraz używać pieczęci.
§4
Klub może być członkiem innych organizacji sportowych, turystycznych i społecznych
działających w kraju i za granicą.
§5
Czas trwania działalności Klubu jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i środki działania Klubu
§6
Celem działalności Klubu jest:
1. Propagowanie żeglarstwa, sportów wodnych i turystyki wodnej poprzez rejsy, szkolenia,
prelekcje, jako wartościowej formy sportu i rekreacji oraz rozwoju osobowego;
2. Kształtowanie pozytywnych wzorców podczas uprawiania żeglarstwa i współdziałania
osób w grupie ;
3. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku, postaw
otwartości i tolerancji społecznej;
4. Organizowanie oraz wspieranie wszelkiego rodzaju działalności żeglarskiej w tym:
rejsów, kursów, szkoleń, egzaminów żeglarskich jako wyrównywanie szans dla osób
z różnych środowisk społecznych;
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez projekty oparte na żeglarstwie;

6.
7.
8.
9.

Integracja środowiska żeglarskiego;
Kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiego żeglarza w kraju i za granicą;
Tworzenie zaplecza sprzętowo - bazowego do realizacji celów statutowych;
Działalność na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wód morskich
i śródlądowych;
10. Podnoszenie wśród członków Klubu poziomu wiedzy, doświadczenia, umiejętności
i uprawnień dotyczących uprawiania żeglarstwa;
11. Turystyka żeglarska, promocja walorów przyrodniczych, turystycznych, rekreacyjnych
akwenów w Polsce i na świecie;
12. Współpraca z innymi organizacjami dla dobra Klubu lub regionu;
13. Wykorzystywanie zajęć związanych z żeglarstwem, a szczególnie rejsów morskich
i śródlądowych, jako sposobu na kształtowanie osobowości;
14. Organizacja wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, sportowych.
15. Promowanie regionu poprzez udział w rejsach, zawodach sportowych, etc.
§7
1. Klub realizuje cele pożytku publicznego i swoje cele statutowe poprzez działania odpłatne
i nieodpłatne, a w szczególności:
a) Organizuje morskie i śródlądowe zajęcia podnoszące poziom wiedzy oraz
umiejętności, jak również szkolenia specjalistyczne przygotowujące do egzaminów
żeglarskich,
b) Organizuje rejsy turystyczne, szkoleniowe i integracyjne na wodach całego świata.
c) Organizuje zajęcia z wykorzystaniem żeglarstwa dla osób niepełnoletnich,
pełnoletnich, przywiązując szczególną wagę do udziału w nich osób
niepełnosprawnych oraz z rodzin patologicznych;
d) Organizuje zajęcia edukacyjne, informacyjne, promujące żeglarstwo i poprawiające
bezpieczeństwo osób uprawiających sporty wodne;
e) Współpracuje z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych
celach działania;
f) Uczestniczy w regatach;
g) Organizuje imprezy oparte na żeglarstwie, sportach wodnych, kulturalne
i integracyjne.
h) Prowadzi prace remontowe i modernizacyjne sprzętu należącego do Klubu;
i) Organizuje spotkania klubowe;
j) Prowadzi klubową stronę internetową, media społecznościowe, itp.
k) Wykonuje inne działania niewymienione w ust. 1 pkt od a) do j).

2. Cele, o których mowa w § 6, Klub może realizować współdziałając z władzami
państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami sportowymi,
osobami prawnymi i fizycznymi, i innymi niewymienionymi organizacjami.

§8
Zarząd Klubu w miarę możliwości finansowych Klubu może refundować wydatki
poniesione na działalność statutową Klubu lub zlecać ich odpłatną realizację.
Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
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§9
1. Członkami Klubu mogą być: obywatele Polski, cudzoziemcy, także niemieszkający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem Wspierającym.
§ 10
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych.
2. Zarząd Klubu przed podjęciem decyzji o przyjęciu do grona członków Zwyczajnych Klubu
może zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień, opinii lub zaświadczeń od kandydata na
członka Klubu.
§ 11
1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która złożyła deklarację
członkowską i na podstawie decyzji Zarząd Klubu została przyjęta do grona członków
Klubu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Członek Zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, z zastrzeżeniem ust. 3
i 4;
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu;
d) korzystać z pomocy klubu w realizacji celów statutowych;
e) korzystać z urządzeń, sprzętu i świadczeń Klubu w sposób i w granicach
uregulowanych odpowiednimi przepisami wewnętrznymi;
f) brać udział w odpłatnej lub nieodpłatnej działalności Klubu związanej z realizacją
celów statutowych.
3. Członkowie Zwyczajni, którzy nie ukończyli:
a) 16 roku życia posiadają wszystkie prawa i obowiązki, z wyjątkiem tych wymienionych
określonych w § 11 ust. 2 pkt a i b;
b) 18 roku życia posiadają wszystkie prawa i obowiązki, z wyjątkiem tych wymienionych
określonych w § 11 ust. 2 pkt a.
4. Członek Zwyczajny uzyskuje czynne i bierne prawo wyborcze po odbyciu rocznego stażu
kandydackiego.
5. Do obowiązków członka Zwyczajnego należy:
a) uczestniczenie w działalności Klubu przy realizacji jego celów statutowych;
b) inicjowanie i kreowanie własnych działań na rzecz Klubu zgodnie z celami
statutowymi Klubu oraz ustaleniami z Zarządem Klubu;
c) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i regulaminów władz
Klubu;
d) godne reprezentowanie Klubu, dbanie o jego dobre imię i powstrzymywanie się od
jakichkolwiek działań na jego szkodę;
e) regularne opłacanie składek członkowskich;
f) udział w Walnym Zebraniu.
§ 12
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna, która zawarła umowę o współpracy
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z Klubem.
2. W umowie o współpracy określa się szczegółowy rodzaj współpracy i sposób wspierania
Klubu.
3. Członkowie Wspierający mają prawo do:
a) uczestnictwa w działalności Klubu i realizacji jego celów statutowych;
b) posługiwania się tytułem „członek Wspierający Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki”;
c) uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Klubu;
d) uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu
Klubu z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego;
e) zgłaszania władzom Klubu wniosków i propozycji dotyczących działalności Klubu;
f) korzystania z urządzeń, sprzętu i świadczeń Klubu w sposób i w granicach
uregulowanych odpowiednimi przepisami wewnętrznymi i umową o współpracy;
g) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
4. Członkowie Wspierający Klub są zobowiązani do:
a) wspierania działalności Klubu na zasadach określonych w umowie o współpracy;
b) przestrzegania postanowień uchwał i regulaminów władz Klubu.
5. Członkostwo Wspierające ustaje na skutek:
a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracy;
b) rozwiązania się Klubu;
c) postawienie w stan upadłości lub likwidacji członka Wspierającego.
§ 13
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona na rzecz Klubu
lub żeglarstwa.
2. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków Zwyczajnych,
ale są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3. Członek Honorowy może z głosem doradczym uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu
4. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
5. Członkostwo honorowe ustaje w razie:
a) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;
b) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu;
c) rozwiązania się Klubu.
§ 14
1. Od decyzji odmownej Zarządu Klubu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia z Klubu
zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania za
pośrednictwem Zarządu Klubu.
2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w § 14 ust. 1 zainteresowany składa w formie
pisemnej Zarządowi Klubu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Zarząd Klubu
przedstawia ją na najbliższym Walnym Zebraniu.
3. Decyzja Walnego Zebrania od odwołania w sprawie przyjęcia do Klubu jest ostateczna.
4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej w formie pisemnej Zarządowi Klubu;
b) wykluczenia z Klubu z powodu:
i.
nieopłacenia składki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia
od Zarządu Klubu o przyjęciu do Klubu;
ii.
nie opłacenia bieżącej składki członkowskiej do 30kwietnia każdego roku;
iii.
nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał lub
decyzji władz Klubu, a także za działania na szkodę Klubu;
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iv.

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
v.
na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej;
c) śmierci członka Klubu;
d) rozwiązania Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 15
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie;
b) Zarząd Klubu;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję,
pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowych Władz Klubu.
3. Mandat członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
a) rezygnacji;
b) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów;
c) ustania członkostwa w Klubie na podstawie § 14 ust. 4.
4. Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym
spośród pełnoletnich członków Klubu, którzy odbyli roczny staż. Każdemu uprawnionemu
do głosowania przysługuje jeden głos w każdym głosowaniu.
5. Jeżeli inne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich
władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
7. Korespondencja między władzami Klubu a Członkami odbywa się w formie elektronicznej
lub pisemnej.
§ 16
Walne Zebranie
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne albo
nadzwyczajne.
2. Zarząd Klubu zwołuje zwyczajne Walne Zebranie:
a) sprawozdawcze – co roku;
b) sprawozdawczo – wyborcze, co cztery lata.
3. Zarząd Klubu zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek co najmniej 1/3 liczby pełnoletnich Zwyczajnych Członków Klubu,
którzy odbyli staż kandydacki;
d) na żądanie organu nadzorującego.
4. Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu zwołanemu na podstawie ust. 3 pkt a, b i c
przewodniczy osoba wybrana przez Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych
przez wnioskodawcę zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku w tej sprawie, z zastrzeżeniem trybu określonego w ust. 6, i obradować nad
sprawą, dla której zostało zwołane.
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6. Zwołanie Walnego Zebrania następuje poprzez wysłanie każdemu członkowi Klubu
uprawnionemu do głosowania zaproszenia wraz z informacją o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad. Zaproszenie powinno być wysłane na adres mailowy lub
adres do korespondencji podany w deklaracji członkowskiej, na co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem Walnego Zebrania.
7. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych.
8. W przypadku, gdy Walne Zebranie zostało zwołane w celu zmiany niniejszego Statutu
w zawiadomieniu należy wskazać gdzie można zapoznać się z projektem nowego Statutu.
9. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie ramowych kierunków działania Klubu;
b) zatwierdzenie Statutu Klubu i uchwalanie jego zmian;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu Klubu i Komisji
Rewizyjnej;
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
e) wybór Komandora oraz Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie
członków tych organów;
f) uchwalanie na wniosek Zarządu Klubu wysokości składek członkowskich;
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu;
i) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez Zarząd
Klubu, Komisję Rewizyjną lub członków Klubu.
10. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
a) członkowie Wspierający;
b) inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
§ 17
Zarząd Klubu
Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie składa się z od 3 do 5 członków, w tym
z: Komandora, Wicekomandora i Sekretarza, a w przypadku Zarządu Klubu 4 i 5
osobowego również ze Skarbnika i Członka Zarządu.
2. Wybór Zarządu Klubu odbywa się poprzez wybór każdego członka Zarządu w osobnym
głosowaniu.
3. W skład organu wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku
równej liczby głosów rozstrzygający jest wynik dodatkowego głosowania tylko na tych
kandydatów.
4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb.
5. Zarząd Klubu na zebraniach podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Klubu.
6. W przypadku, gdy w zebraniu członków Zarządu Klubu nie może uczestniczyć określona
w ust. 6 liczba członków, dopuszczalne jest aby nieobecny członek Zarządu Klubu
za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu brał udział w podejmowaniu decyzji przez
Zarząd Klubu (tryb korespondencyjny).
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, nieobecny na zebraniu członek Zarządu Klubu
zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia własnoręcznym podpisem
w protokole z zebrania Zarządu Klubu tej okoliczności.
8. Zebraniom Zarządu Klubu przewodniczy Komandor lub osoba przez niego upoważniona.
9. Na zebrania Zarządu Klubu, Komandor ma prawo zapraszać osoby spoza Zarządu Klubu.
10. W głosowaniach Zarządu Klubu, w przypadkach równej liczby głosów decyduje głos
Komandora.
1.
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11. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
między Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;
b) uchwalanie okresowych planów pracy Klubu i preliminarzy budżetowych;
c) zarządzanie majątkiem i finansami oraz podejmowanie czynności prawnofinansowych związanych z działalnością Klubu, w tym np. w sprawach
dotyczących prowadzonej księgowości Klubu;
d) podejmowanie uchwał w sprawie powołania sekcji klubowych, tj. np. maszoperii,
itp.;
e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
f) zwoływanie Walnego Zebrania;
g) składanie sprawozdań z działalności Klubu;
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Klubu;
i) podejmowanie uchwał w sprawie nagradzania, pozbawiania funkcji oraz
zawieszania w prawach członków Klubu;
j) zgłaszanie wniosków Walnemu Zebraniu dotyczących m.in. kierunków i programu
działania Klubu, zmian w Statucie, tworzenia sekcji wewnątrz Klubu, wysokości
składek członkowskich, itp.
12. Zarząd Klubu może tworzyć komisje doradcze. Szczegółowy zakres działania,
organizację oraz tryb pracy tych komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd
Klubu.
§ 18
Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie, w tym:
Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się poprzez wybór każdego członka Komisji
oddzielnie.
W skład organu wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu Klubu.
Komisja Rewizyjna swoje decyzje podejmuje większością głosów, w przypadku równego
podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowej (przynajmniej jeden raz w roku) kontroli działalności
Klubu, w tym w szczególności obejmującej sprawy finansowo-księgowe;
b) żądanie od Zarządu Klubu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu;
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w razie stwierdzenia uchybień w działalności
Klubu oraz określenie terminów i sposobu ich usunięcia;
d) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz
wnioskowanie o udzielenie ustępującemu Zarządowi Klubu absolutorium;
e) uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Klubu w charakterze obserwatorów;
f) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, odwołań od członków Klubu dotyczących
pracy Zarządu Klubu i spraw konfliktowych;
g) zwracanie się do Zarządu o nałożenie kary na członków Klubu za nieprzestrzeganie
postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał lub decyzji władz Klubu,
a także za działania na szkodę Klubu;
h) zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia niezgodności
działań Zarządu Klubu z prawem, niniejszym Statutem lub interesami Klubu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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a) nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
9. Nieważny jest wybór na członka Komisji Rewizyjnej osoby, której dotyczą okoliczności
opisane w ust. 8 pkt a.
10. Członek Komisji Rewizyjnej wobec którego w trakcie kadencji wystąpią okoliczności,
o których mowa w ust. 8 pkt a jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji
z pełnionej funkcji.
§ 19
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż 50% składu organu
pochodzącego z wyboru Walnego Zebrania.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 20
1.

2.

Za aktywny udział w realizacji zadań i przedsięwzięć Klubu, sumienne wykonywanie
obowiązków oraz pracę na rzecz żeglarstwa, a także za osiągnięcia sportowe, członkom
Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd Klubu w regulaminie.
§ 21

1.

Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał lub decyzji
władz Klubu, a także za działania na szkodę Klubu, Zarząd Klubu może zastosować
wobec członka Klubu następujące kary:
a) udzielenia ostrzeżenia;
b) udzielenia nagany;
c) pozbawiania funkcji;
d) nałożenia kary finansowej za uszkodzone, zagubione, zniszczone, itp. mienie
klubu;
e) zawieszenie w prawach członka Klubu;
f) wykluczenie z Klubu.

2.

Od decyzji o nałożeniu kary przysługuje prawo do złożenia odwołania do Walnego
Zebrania.
Odwołanie w formie pisemnej składa się za pośrednictwem Zarządu Klubu karę w ciągu
30 dni od daty jej nałożenia.
Nałożenie kary wskazanej w ust. 1 pkt f powoduje zawieszenie w prawach członka Klubu
do chwili podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.
Walne Zebranie może zatwierdzić decyzję o nałożeniu kary albo ją uchylić i przywrócić
prawa członkowskie. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

3.
4.
5.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 22
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1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości i ruchomości wniesione przez członków
Klubu lub osoby trzecie, a także nabyte przez Zarząd Klubu. Środki finansowe Klubu
mogą pochodzić z:
a) składek członkowskich;
b) dobrowolnych składek na cele statutowe Klubu;
c) subwencji i dotacji władz państwowych i samorządowych na zadania zlecone
Klubowi oraz środki od osób prawnych i fizycznych;
d) darowizn, spadków i zapisów;
e) innych, a niewymienionych w pkt. a-d form wsparcia finansowego lub rzeczowego.
§ 23
1.
2.
3.

4.

Fundusze i majątek Klubu mogą być używane wyłącznie do realizacji celów określonych
w niniejszym Statucie.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd
Klubu.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy:
a) Komandora samodzielnie;
b) lub dwóch innych członków Zarządu Klubu łącznie.
Do czynności nie wymienionym w ust. 3, Zarząd Klubu może ustanawiać
pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ponadto powinno określać cel
na jaki zostało udzielone oraz termin, w ciągu którego obowiązuje.
§ 24

1.
2.

Klub prowadzi księgowość i rozliczenia zgodnie z ogólnymi zasadami finansowo –
księgowymi wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Zarząd Klubu zobowiązany jest gospodarować majątkiem i funduszami Klubu rzetelnie,
racjonalnie i oszczędnie, za co ponosi odpowiedzialność przewidzianą w odpowiednich
przepisach prawa.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§ 25
1.

2.

Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu lub zmiany niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem
§16 ust. 7, podejmuje Walne Zebranie:
a) w pierwszym terminie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej
połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie kwalifikowaną większością 2/3 głosów bez względu na liczbę
obecnych członków Klubu uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany
majątek Klubu.
§ 26

Interpretacja niniejszego Statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.
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