STATUT
SĄDECKIEGO TOWARZYSTWA KOSZYKARSKIEGO
NOWY SĄCZ
ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie Nowy Sącz, zwane dalej klubem.
§2
Klub działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010, Nr
127, poz. 857) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku –Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r nr 79,
poz. 855 z poź. zm.) zwanych dalej ustawami oraz na podstawie niniejszego statutu.
§3
Klub podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność pożytku publicznego
w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
§4
Terenem działania STK Nowy Sącz jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedzibą Klubu jest
miasto Nowy Sącz.
§5
STK Nowy Sącz może być członkiem różnych organizacji oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz innych organizacji o podobnym zakresie i charakterze
działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§6
Działalność STK Nowy Sącz opiera się na pracy ogółu członków i wolontariuszy. Do prowadzenia
swoich spraw może zatrudnić pracowników.
§7
STK Nowy Sącz może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z założeniami Stowarzyszenia.
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między członków.
§8
STK Nowy Sącz posiada odznaki organizacyjne i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§9
Nazwa klubu podlega ochronie prawnej.
§ 10
Wyraża się zgodę na używanie skróconej nazwy Klubu: STK Nowy Sącz.

ROZDZIAŁ 2
Cele i sposoby działania
§ 11
I. Celem STK Nowy Sącz są:
1.Upowszechnianie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej i sportu wśród dzieci każdego
szczebla szkolnictwa z miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego.
2. Upowszechnianie i rozwój koszykówki.
3. Prowadzenie treningu ogólnorozwojowego, umożliwiającego członkom uczestnikom-zawodnikom
wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnych dziedzinach sportu.
4. Stwarzanie członkom uczestnikom-zawodnikom warunków do udziału w sekcjach klubu, zgodnie
z zainteresowaniami oraz potrzebami rozwoju psychofizycznego.
5. Doprowadzenie członków uczestników- zawodników do najwyższego poziomu sportowego, przy
równoczesnym osiągnięciu poziomu etycznego.
6. Realizacja przyjętych w planie celów oświatowo-wychowawczych oraz organizacja różnych form
wypoczynku.
7. Promowanie wśród członków postawy FAIR PLAY oraz zdrowego trybu życia. Nauczanie
członków prawidłowych zachowań w stosunku do drugiej osoby i nie tylko w sporcie, ale również
w życiu codziennym.
8. Reprezentowanie miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego na zawodach koszykarskich
w kraju i za granicą.
9. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej oraz rozwijanie różnych form kultury fizycznej
w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o treningi, obozy sportowe i rekreacyjne oraz
programy szkoleniowe.
II. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.Reprezentowanie interesów Klubu oraz podejmowanie działań, mających na celu ochronę tych
interesów.
2. Prowadzenie nauki gry w koszykówkę oraz organizowanie szkolenia w ramach treningu
sportowego i zdrowotnego.
3. Zatrudnianie do prowadzenia zajęć osób odpowiedzialnych, posiadających odpowiednie
wykształcenie i doświadczenie oraz ceniących sobie ponad wszystko dobro szkolnego sportowca a nie
dobro własne.
4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz branie udziału w imprezach i zawodach
krajowych i międzynarodowych.
5. Rozwijanie życia towarzyskiego Klubu, urządzanie odczytów nt. sportu i wychowania sportowego
oraz organizowanie imprez o charakterze poznawczym, kulturalnym, rekreacyjnym
i wychowawczym.
6. Organizowanie obozów szkoleniowych letnich i zimowych w celu podnoszenia poziomu
sportowego.
7. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla członków uczestników-zawodników,
rodziców oraz innych osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie koszykówki.
Dochód z prowadzonych szkoleń będzie przeznaczony na cele statutowe Klubu.
8. Popularyzowanie za pośrednictwem mediów dorobku sportowego lokalnej społeczności.
9. Prowadzenie ścisłej współpracy z organami administracji publicznej.
10. Stałe czerpanie z dorobku i doświadczenia innych klubów sportowych oraz stowarzyszeń.
11. Podejmowanie prób związanych z pozyskaniem sponsorów.
12. Oparcie swojej działalności na:
a. odpłatnej i nieodpłatnej pracy członków, pracowników i wolontariuszy,
b. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców, działaczy, opiekunów i przyjaciół dzieci,
c. bazie sportowo-rekreacyjnej szkół, jednostek i klubów sportowych oraz bazie sportowej podległej
organizacyjnie pod MOSiR,
13. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień niniejszego statutu oraz
wszelkich uchwał i regulaminów.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a. Członków zwyczajnych,
b. Członków wspierających,
c. Członków honorowych,
d. Członków uczestników-zawodników.
3. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie (obywatele polscy i cudzoziemcy, w tym także
nieposiadający stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP), które posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych, akceptują statutowe cele Klubu
i deklarują aktywny udział w ich realizacji.
4. Członkami Klubu mogą być także małoletni w wieku 16-18 lat, jednakże ci ostatni jedynie za zgodą
przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej.
§ 13
Członkiem zwyczajnym jest osoba, która:
a. ukończyła 18 lat i zgłosiła deklarację wstąpienia do Klubu,
b. ukończyła 16 lat i zgłosiła deklarację wstąpienia do Klubu, załączając pisemną zgodę
przedstawiciela ustawowego.
§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, wspierająca działalność i rozwój
Klubu.
§ 15
Członkiem honorowym może być osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się dla rozwoju
Klubu oraz sportu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Prezesa
Zarządu. Członek honorowy ma pełne prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia
składek członkowskich. Członek honorowy nie może zostać skreślony z listy członków Klubu.
§ 16
Członkami uczestnikami-zawodnikami są osoby niepełnoletnie, które uczestniczą w działalności
Klubu za zgodą prawnych opiekunów. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki
członków zwyczajnych Klubu z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa
wyborczego na Walnym Zebraniu. Uczestnik wypełnia deklarację przystąpienia do klubu-nie jest ona
jednak, w chwili ukończenia przez uczestnika 16 roku życia, równoznaczne z deklaracją przystąpienia
jako członka zwyczajnego.
§ 17
Prawo do głosu stanowiącego oraz biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu posiadają
wszyscy członkowie zwyczajni. Prawo czynnego prawa wyborczego posiadają jedynie członkowie
zwyczajni, którzy ukończyli 18 rok życia.
§ 18
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia
z równoczesnym zobowiązaniem się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Klubu,
2. Brać udział w pracach Klubu,
3. Zaskarżyć do Walnego Zebrania Członków uchwałę Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu
z listy członków Klubu w terminie 7 dni od dnia wykreślenia,
4. Wyboru i wybieralności do władz klubu, brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu
z zachowaniem zapisu §17

§ 20
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu;
2.Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu,
3.Podanie aktualnego kontaktu i adresu e-mail, jak również bieżące informowanie Zarządu
o zmianach w danych kontaktowych,
4. Udział w zebraniach oraz w Walnym Zebraniu Członków,
5. Regularne opłacanie składek członkowskich do 10 każdego miesiąca dla członka zwyczajnego,
których wysokość ustala się raz do roku na zebraniu sprawozdawczym na wniosek Prezesa przez
Walne Zebranie Członków. Z opłacania składki zwolniony może być wyłącznie członek honorowy
Klubu.
§ 21
Członkowstwo zwyczajne Klubu ustaje w przypadku:
1.pisemnej rezygnacji z członkowstwa -rezygnację należy złożyć na ręce Prezesa;
2.skreślenie z listy członków Klubu w razie sprzecznego postępowania ze statutem, regulaminami
i uchwałami Zarządu. Zarząd w formie pisemnej informuje członka o skreśleniu oraz podaje
przyczyny skreślenia informując jednocześnie o terminie odwołania,
3. śmierci,
4.nieopłacenia składek członkowskich we wskazanym terminie. Skreślenie następuje po upływie 3 dni
od ustalonej daty, bez konieczności pisemnego powiadomienia członka o skreśleniu;
5. niewykonanie postanowień § 21 pkt. 2-skreślenie następuje w trybie natychmiastowym w trakcie
sprawdzania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków-bez konieczności pisemnego
powiadamiania członka o skreśleniu;
6. wykonanie postanowień § 21 pkt. 2 jednakże nie uczestniczenia, bez podania przyczyny, w dwóch
kolejnych Walnych Zebraniach Członków;
7. rozwiązania Klubu.
§ 22
Członek Wspierający ma prawo:
1.zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Klubu;
2.brać udział w pracach Klubu, spotkaniach oraz w Walnym Zebraniu Członków,
3.wysuwać kandydatów spośród członków zwyczajnych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia.
§ 23
Do obowiązków członka wspierającego należy:
1.popieranie celów statutowych Klubu;
2.wnoszenie na rzecz Klubu deklarowanej pomocy materialnej bądź organizacyjnej.
§ 24
Członek uczestnik-zawodnik ma prawo:
1.uczestniczyć w treningach, imprezach organizacyjnych oraz innych zajęciach organizowanych przez
Klub;
2.korzystać ze sprzętu treningowego klubowego-na zasadach określonych przez Klub. Jeżeli zasady
takie nie są określane pisemnie, wówczas każdorazowo za zgodą osób zarządzających;

3.zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Klubu;
4.uczestniczyć w pracach Klubu;
5.odwołać się do Komisji Rewizyjnej od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków uczestnikówzawodników w terminie 7 dni od daty skreślenia.
§ 25
Do obowiązku członka uczestnika-zawodnika należy:
1.przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu;
2.czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu;
3.uczestnictwo w obozach treningowych oraz w zawodach, do których został powołany;
4.dbanie o dobre imię Klubu, miasta i kraju;
5.dbanie o mienie Klubu jego rozwój;
6.systematyczne opłacanie składek członkowskich
§ 26
Członkostwo uczestnika - zawodnika Klubu ustaje w przypadku:
1. pisemnej rezygnacji z członkostwa – rezygnację należy złożyć na ręce Prezesa z 30-dniowym
wyprzedzeniem.
2. skreślenia z listy członków Klubu w razie sprzecznego postępowania ze statutem, regulaminami
i uchwałami Zarządu. Zarząd w formie pisemnej informuje członka o skreśleniu;
3. śmierci;
4. nieopłacenia składek członkowskich we wskazanym terminie – skreślenie następuje po upływie
14 dni od ustalonej daty;
5. rozwiązania Klubu.
§ 27
Wykreślenie z listy członków uczestników – zawodników jest równoznaczne z wygaśnięciem
wszelkich dotychczasowych praw.

ROZDZIAŁ 4
Władze STK Nowy Sącz
§ 28
Władzami Klubu STK Nowy Sącz są:
1) Walne Zebranie Klubu
2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna
§ 29
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wybór tych władz odbywa się w głosowaniu
tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania, zwykłą
większością głosów. Uchwały Walnego Zebrania odbywającego się w drugim terminie zapadają
zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.
§ 30
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.
2. O ile statut nie stanowi inaczej, Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego
Zebrania odbywającego się w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na
liczbę obecnych członków Klubu.

3. Na Walnym Zebraniu można obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w zawiadomieniu
o zebraniu, dla omówienia których to spraw zostało ono zwołane.
4. Obradowanie nad sprawami nieprzewidzianymi w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu możliwe
jest, jeżeli uchwała w tej sprawie zapadnie większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 31
1. Zarząd zwołuje minimum raz w roku zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawcze i co trzy lata
jako sprawozdawczo - wyborcze.
2. Ze względu na oszczędność kosztów Klubu przyjmuje się, że skutecznym jest zawiadomienie
o terminie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków drogą mailową. Członek,
do którego dotarł mail, zobowiązany jest do przesłania w trybie zwrotnym potwierdzenia o odbiorze
zaproszenia do udziału w Zebraniu. Wydruk komputerowy wysłanej wiadomości do wszystkich
członków dołącza się do protokołu, jako dowód skutecznego zawiadomienia. Członkowie wyrażają
zgodę na zbiorowe, za pomocą jednego maila, przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd raz w roku, natomiast
sprawozdawczo - wyborcze w roku, w którym kończy się kadencja Zarządu, najpóźniej w terminie
do 30 czerwca roku wyborów.
§ 32
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek przynajmniej 1 członka zwyczajnego Klubu - wniosek należy złożyć w formie
pisemnej do Zarządu
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty złożenia
wniosku. W przypadku nieuczynienia tego w wyżej wymienionym terminie przez Zarząd, jego
uprawnienie przechodzi na Komisję Rewizyjną, która powinna zwołać Walne Zebranie w ciągu
dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego dla Zarządu.
3. Gdyby jednak Komisja Rewizyjna nie zwołała nadzwyczajnego Walnego Zebrania, mogą to zrobić
w ciągu tygodnia od upływu terminu przewidzianego dla Komisji Rewizyjnej członkowie, którzy
wystąpili z w/w wnioskiem.
§ 33
Członkowie Klubu powinni być powiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
zwyczajnego Walnego Zebrania e-mailem, zgodnie z procedurą § 31 pkt. 2 co najmniej 14 dni przed
terminem rozpoczęcia obrad.
§ 34
1. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 15 minut
później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
§ 35
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu;
b) wybór i odwoływanie Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej;
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
d) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, a także w sprawie rozwiązywania Klubu
i przeznaczenia jego majątku;

e) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, jak również ulg i zwolnień od
tych składek i świadczeń;
f) nadawanie godności członka honorowego;
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze;
h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie należących do kompetencji innych władz Klubu;
k) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Organów Klubu.
§ 36
1. Władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z minimum 3 członków, w tym Prezesa oraz dwóch wiceprezesów Prezes
wybierany jest przez Walne Zebranie Członków, natomiast członków Zarządu wybiera nowo
powołany Prezes spośród członków zwyczajnych Klubu. Informację o nowym składzie Zarządu
podaje się w formie zamieszczenia jej na stronie internetowej Klubu w terminie do 7 dni od dnia
wyboru nowego Prezesa.
3. Do władz Klubu mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni.
4. Zarząd sprawuje swoje funkcje społecznie. Społeczni członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety
i zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną przez siebie pracą w Zarządzie Klubu. Zasady
zwrotów poniesionych wydatków określa Zarząd, zatwierdza zaś Walne Zebranie.
5. Odwołania Prezesa jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.
§ 37
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na 6-miesięcy. Ponadto
Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu zwołuje posiedzenie dla rozpatrzenia
spraw niecierpiących zwłoki.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego
członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
§ 38
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b) określanie szczegółowych warunków działania;
c) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Klubu;
d) przygotowywanie projektów uchwał oraz propozycji zmian w zapisach statutowych
przedstawianych Walnemu Zebraniu;
e) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
f) przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w Statucie i przedstawianie ich Walnemu
Zebraniu;
g) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;
h)zwoływanie Walnych Zebrań;
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich Klubu,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich członków uczestników – zawodników,
k) stanowienie przepisów normatywnych niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
2. Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Zarządu, a w szczególności:
a) sprawuje ogólne kierownictwo;
b) sprawuje nadzór nad majątkiem stowarzyszenia i działalnością finansową Klubu;
c) akceptuje wydatki Klubu;
d) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje decyzje wynikające ze
stosunku pracy;
e) zawiera i rozwiązuje umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Klubu
f) reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w imieniu Klubu;
g)składa oświadczenia woli.

3. Prezes Zarządu może upoważnić osoby w formie pisemnej, o których mowa w § 36 pkt. 2 do
podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach.
§ 39
1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Klubu, powołanym do kontroli jego działalności.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego oraz dwóch członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 40
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a) członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 41
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli majątkowych, żądanie
wyjaśnień;
3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebranie;
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem
w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§ 42
1. W przypadku rezygnacji z działalności któregoś z członków Zarządu bądź wszystkich członków
Zarządu – Prezes może w trybie natychmiastowym dokooptować wymaganą liczbę członków
Zarządu, bądź poszerzyć skład Zarządu, informując o zmianach na stronie internetowej Klubu oraz
przesyłając drogą mailową informację do wiadomości wszystkich członków zwyczajnych. Prezes nie
może stanowić jednoosobowego Zarządu dłużej niż przez 7 dni od dnia rezygnacji ostatniego członka
Zarządu.
2. Rezygnację z członkostwa w Zarządzie członek winien złożyć pisemnie na ręce Prezesa.
3. W przypadku rezygnacji Prezesa – ustępujący Prezes winien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków, celem wyboru nowego Prezesa.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.
§ 43
1. W przypadku rezygnacji z działalności któregoś z członków Komisji Rewizyjnej bądź wszystkich
członków Komisji – Przewodniczący może w trybie natychmiastowym dokooptować wymaganą
liczbę członków Komisji. Przewodniczący może działać jednoosobowo do kolejnego Walnego
Zebrania Członków. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej musi odbyć się na możliwie
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. Rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej członek winien złożyć pisemnie na ręce
Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Zarząd o wszelkich zmianach osobowych
dotyczących składu Komisji Rewizyjnej.

4. Zarząd zobligowany jest do poinformowania członków zwyczajnych o zmianach w składzie
Komisji Rewizyjnej drogą mailową oraz do zamieszczenia aktualnych danych na stronie internetowej
Klubu.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego – ustępujący Przewodniczący winien złożyć pisemny
wniosek na ręce Prezesa a ten zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, celem wyboru
nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia.
§ 44
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) wpływy ze składek członkowskich;
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
c) dobrowolne wpłaty sponsorów;
d) dochody z ofiarności publicznej;
e) dotacje budżetowe przydzielone wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 45
1. Prawo do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia mają: Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezesi działający łącznie.
2. Prezes prowadzi w imieniu Stowarzyszenia korespondencję bieżącą, podpisuje pisma, dokumenty,
druki itp.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 46
1. Uchwalenie zmiany statutu oraz podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu przez Walne
Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaga
zwykłej większości przy wyżej wymienionym quorum.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nieuregulowanych w statucie,
zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe.
§ 47
1. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację,
stają się jego członkami z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarządu może utworzyć biuro, określając jego organizację
i zakres działania.

