
 
STATUT 

Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków” 
 

 
 
   

Rozdział I 
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia 

 
§ 1 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków” i nazywany jest w dalszej 
części Statutu „Klubem”. 
2. Zarząd Klubu jest upoważniony do dodawania na wniosek poszczególnych sekcji sportowych do 
nazwy drużyny nazwy lub logo sponsora. 
 

§ 2 
1. Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków” jest organizacją sportową, wielosekcyjną, która może 
przystępować do związków sportowych i innych stowarzyszeń. Działa zgodnie z ustawą o kulturze 
fizycznej, ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszym Statutem. 
2. Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków” może przyjąć status organizacji pożytku publicznego. 
3. Stowarzyszenie ŁKS „Orlęta Łuków” nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

§ 3 
Siedzibą Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków” jest miasto Łuków. Obejmuje swoją 
działalnością sportową teren miasta Łukowa, powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego oraz 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 
1.Klub posiada osobowość prawną. 
2.Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu. 
 

§ 5 
1.Godłem Klubu jest emblemat uwidoczniony w załączniku nr 1. 
2. Barwy Klubu: żółte – czerwone. 
 

§ 6 
1. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych 
celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników etatowych. 
2. Klub może korzystać ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy z zachowaniem 
przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie. 
 

§ 7 
Klub używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących  
w tym zakresie przepisów. 
 
 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
§ 8 

  Celem Klubu jest: 
a) rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie ich poziomu sportowego. 



b) organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych. 
c) dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej. 
d) czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym, społecznym miasta, powiatu  

i województwa oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków. 
e) propagowanie sportu i jego walorów edukacyjnych oraz promowanie wymiany młodzieży  

w ramach realizacji inicjatyw Rady Europy i Unii Europejskiej.  
f) wspieranie nowatorskich form działań pro sportowych. 
g) rozwijanie sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 
h) realizowanie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną. 
i) udzielanie członkom pomocy psychoedukacyjnej, zapobieganie przemocy, przestępczości  

i uzależnieniom. 
j) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 
k) wyrównywanie szans rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży,  

w szczególności ze środowisk i rejonów zagrożonych ubóstwem i bezrobociem. 
 

§ 9 
Klub realizując swoje cele podejmuje następujące działania: 
a) organizuje sekcje i szkolenie sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza 

dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu. 
b) dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych i działaczy. 
c) organizuje różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe i rekreacyjne. 
d) promuje rozwój kultury fizycznej i turystyki, poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji 

programów środowiskowych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, krajowych  
i międzynarodowych. 

e) organizuje kursy, obozy szkoleniowe dla zawodników, działaczy, szkoleniowców. 
f) zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając  

o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację. 
g) współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku 

z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami sportowymi. 
h) wykreślony 
i) podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej. 
j) zabezpiecza opiekę i pomoc medyczną dla trenujących zawodników. 
k) organizuje proces wychowania swoich członków w duchu szacunku do Godła i barw 

klubowych, przywiązanie do miasta i powiatu oraz poszanowania zasady fair-play. 
 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 10 

1. Członkiem Klubu może być: 
a) każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, 
b) niepełnoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych, 
c) cudzoziemcy przebywający tymczasowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Członkowie Klubu w zależności od pełnionych obowiązków i realizowanych zadań dzielą się 
na: 

a) członków zwyczajnych, tj. osoby, które dobrowolnie zadeklarowały swoją 
przynależność do Klubu, 

b) członków honorowych, tj. osoby fizyczne lub prawne, które położyły szczególne 
zasługi dla rozwoju i działalności Klubu, 

c) członków wspierających, tj. osoby uznające i materialnie wspierające cele Klubu. 



3. Kandydatów na członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na 
podstawie złożonych oświadczeń pisemnych będących wnioskiem o przyjęcie. 

4. Kandydat na członka Klubu ma obowiązek zapoznać się ze Statutem Klubu. W stosunku do 
młodzieży niepełnoletniej obowiązek zapoznania się ze Statutem spoczywa na osobie 
wprowadzającej (trener, instruktor, członek Zarządu). 

5. Członków honorowych Klubu, w tym Prezesa Honorowego Klubu, typuje Zarząd Klubu na 
wniosek: członków Klubu, sekcji sportowych, organizacji i instytucji współpracujących. 

 
 

§ 11 
  Członkowie Klubu mają następujące prawa do: 

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu i prawem wyborczym z tym, 
że: 

- niepełnoletni poniżej 16 lat nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, 
- niepełnoletni w wieku od 16 lat do 18 lat mają bierne i czynne prawa wyborcze  

z zastrzeżeniem, że we władzach Klubu większość, powyżej 50% muszą stanowić 
pełnoletni. 

b) wysuwania postulatów i wniosków wobec Zarządu Klubu i sekcji sportowych. 
c) korzystania ze sprzętu sportowego i urządzeń sportowych będących własnością Klubu na 

zasadach ustalonych przez Zarząd. 
d) reprezentowania barw Klubu i noszenia Godła Klubu. 
e) udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub  

i inne związki sportowe. 
f) uczestniczenia w treningach, obozach, kursach organizowanych przez Klub i inne związki 

sportowe. 
g) korzystania z ulg uchwalonych przez Zarząd Klubu, tj.: 

1) bezpłatny i zniżkowy wstęp na imprezy sportowe. 
2) zniżką w opłacie za udział w organizowanych przez Klub obozach i wycieczkach. 
3) bezpłatne korzystanie z pomocy i opieki lekarskiej należnej czynnym sportowcom 

poszczególnych sekcji. 
h) ubiegania się o członkostwo w Komisjach Klubowych. 

 
§ 12 

    Każdy członek Klubu ma obowiązek: 
a) przestrzegać postanowień Statutu Klubu i regulaminów wewnętrznych. 
b) brać czynny udział w pracy Klubu i jego sekcji. 
c) regularnie opłacać składki członkowskie ustalone przez Zarząd Klubu. 
d) czynny zawodnik ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych  

i godnego reprezentowania Klubu i miasta w zawodach sportowych. 
e) pozyskiwać nowych członków sekcji sportowych, działaczy i sympatyków oraz wprowadzać 

ich do realizacji określonych celów statutowych na rzecz Klubu, 
f) dbać o majątek Klubu, przeciwdziałać marnotrawstwu, nieuzasadnionym stratom  

i zniszczeniom, 
g) dążyć do pomnożenia zasobów finansowych i majątku Klubu, 
h) swoją postawą i zachowaniem dbać o dobre imię Klubu w środowisku, szkole i zakładzie 

pracy. 
§ 13 

     1. Członkostwo wygasa na skutek: 
a) wystąpienia pisemnego członka Klubu o skreślenie z listy członków, 
b) skreślenia z listy członków na skutek nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań 

lub uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku. 
c) wykluczenia przez Zarząd na skutek naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 
d) definitywnej zmiany barw klubowych w przypadku zawodnika. 
e) rozwiązania się Klubu. 



2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu   
uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych  
i działalności szkoleniowej Klubu. 

3. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie 
prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. 

 
Rozdział IV 

Władze Klubu 
 

§ 14 

1. Władzami Klubu są: 
a) Walne Zebranie Członków Klubu 
b) Zarząd Klubu 
c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz trwa cztery lata, z tym że kadencja pierwszych władz trwa do 31 grudnia 
2002 roku. 
3. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego 
Zebrania Członków.  
4.Członkami zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pełniące funkcję we 
władzach statutowych innych Klubów sportowych zrzeszonych w tych samych związkach 
sportowych co ŁKS „Orlęta Łuków”. 
5.Przepisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do osób pracujących bądź współpracujących, w tym 
również trenerów innych klubów sportowych, o których mowa w pkt. 4. 
6.Przepisy pkt. 4 i 5 nie dotyczą członków – założycieli ŁKS „Orlęta Łuków”. 

 
§ 15 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu, zwoływane przez Zarząd co 
roku  jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie  

i rozwiązywaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych, 
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu, 
d) rozpatrywanie i przyjmowania sprawozdania z działalności ustępujących władz, 
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu, 
g) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub 

zawieszenia w prawach członka, 
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu. 

 
§ 16 

  W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu, 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 

 
§ 17 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków 
w drugim terminie, chyba że szczególne postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

 
§ 18 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek: 



a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów 
b) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd  
w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków  
i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na czternaście 
dni przed terminem zebrania. 

 
 

§ 19 
1. Zarząd Klubu jest organem władzy działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. 
2. Wewnętrznymi i pomocniczymi organami Zarządu jest Prezydium Zarządu  

i komisje klubowe. 
3. Zarząd Klubu i Komisje klubowe działają na podstawie Statutu i przyjętych przez siebie 

regulaminów wewnętrznych, które określają zakres działania, organizację i tryb pracy. 
4. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków. 
 

§ 20 

1. Zarząd Klubu liczy od 9 do 15 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
2. W skład Zarządu Klubu wchodzą: 

a) Prezes Klubu, 
b) Dwóch Wiceprezesów, 
c) Członkowie Zarządu. 

3. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Klubu. 
4. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesów oraz dwóch członków Zarządu, którzy 

wspólnie z Prezesem stanowić będą Prezydium Zarządu. Prezes Klubu spośród 
pozostałych członków Zarządu wyznacza przewodniczących poszczególnych komisji 
klubowych na pierwszym zebraniu Zarządu, podczas którego zarząd konstytuuje się. 

5. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące, a Prezydium Zarządu co najmniej 
raz na miesiąc. 

6. Pracą Zarządu i Prezydium Zarządu kieruje Prezes Klubu lub wyznaczony przez niego 
Wiceprezes. 

 
§ 21 

1. Prezydium Zarządu podejmuje doraźne decyzje finansowe, kadrowe, dyscyplinarne  
i organizacyjne, które przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z odpowiednimi przepisami, 
d) uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu, 
e) przyjmowanie i skreślanie oraz ocena działalności członków zwyczajnych  

i wspierających Klubu, 
f) reprezentowanie Klubu w organizacjach i związkach, których jest członkiem lub 

obserwatorem, 
g) wybór delegatów do reprezentowania Klubu w organizacjach współpracujących, 
h) powoływanie, nadzorowanie pracy i rozwiązywanie komisji klubowych i innych 

jednostek regulaminowych, 
i) rozwiązywanie sporów powstałych w związku z działalnością członków Klubu, 
j) ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych oraz innych opłat od 

osób fizycznych i prawnych na rzecz Klubu, 



k) wybór Prezesa w trakcie trwania kadencji w przypadku przyjęcia rezygnacji, który 
funkcję pełnić będzie do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków 
sprawozdawczo – wyborczego, 

l) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 
Klubu, 

m) określenie zasad oraz trybu postępowania dyscyplinarnego, 
n) wybór dyrektora klubu podjętą bezwzględną większością głosów ogólnego składu 

Zarządu lub w przypadku  nie rozstrzygnięcia w ten sposób decyzji – w drodze 
konkursu ofert, zgodnie z przyjętym przez Zarząd w tym celi regulaminem. 

 
§ 22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie  kontroli działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Klubu 
co najmniej raz w roku, 

b) egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności oraz żądanie 
usunięcia nieprawidłowości, 

c) składanie Walnemu Zebraniu członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności, 
d) zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarządowi, 
e) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności finansowej Klubu. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
a) być jednocześnie członkiem Zarządu Łukowskiego Klubu Sportowego Orlęta 

Łuków”, ani nie pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia z żadnym z członków Zarządu ŁKS” Orlęta Łuków”. 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 
 

§ 23 

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje 
prawo kooptacji. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. 

3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu 
zasiadania w wymienionych organach. 

 
 

Rozdział V 
Sekcje Klubu 

 
§ 24 

Sekcje Klubu są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd  
w cele realizacji zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej 
działalności finansowej Klubu. 
 

§ 25 
Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań. 
 

§ 26 

Nadzór nad poszczególnymi sekcjami sprawują członkowie zarządu – przewodniczący 
poszczególnych komisji klubowych. Pracę szkoleniową nadzoruje kadra trenersko – 
instruktorska. 

 
 



 
§ 27 

1. W sprawie zmian barw klubowych zawodników Klubu decyzję bezwzględną większością 
głosów ogólnego składu podejmuje Prezydium Zarządu po zasięgnięciu opinii Dyrektora Klubu, 
przewodniczącego właściwej komisji klubowej i trenera właściwej dla zawodnika 
transferowanego drużyny. 

2. W przypadku braku porozumienia wewnątrz Prezydium Zarządu decyzję  
o zmianie barw klubowych zawodników podejmuje Zarząd Klubu większością głosów obecnych 
na zebraniu. 

 
Rozdział VI 

Nagrody i kary 
 

§ 28 
1. Za wzorową pracę i aktywny udział w realizacji zadań sportowo – organizacyjnych mogą 

być wyróżnienia i nagrody: 
- pochwała ustna, 
- pochwała w formie dyplomu, 
- nagroda pieniężna, 
- odznaczenie sportowe lub związkowe. 

2. O nagrodzenie członka Klubu wnioskują: trenerzy, członkowie Zarządu Klubu. 
3. Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu. 

 
§ 29 

1. Za niewłaściwy stosunek do obowiązku członka Klubu – sportowca stosuje się następujące 
kary: 

- upomnienie, ostrzeżenie, 
- udzielenie nagany, 
- zawieszenie okresowe w działalności sportowej, 
- wykluczenie z działalności sportowej, 
- usunięcie z listy członków Klubu. 

2. O ukaranie członka Klubu wnioskują: trenerzy, członkowie Zarządu. 
3. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie,  

a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu. 
 
 

Rozdział VII 
Majątek i fundusze 

 
§ 30 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Działalność Klubu finansowana jest z: 

a) składek członkowskich, 
b) dotacji, 
c) darowizn, 
d) spadków, 
e) zapisów, 
f) dochodów z własnej działalności, 
g) dochodów z majątków Klubu, 
h) ofiarności publicznej, 
i) funduszy na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej i sportowej zlecone 

Klubowi, 
j) funduszy na zadania zlecone przez samorząd terytorialny z zakresu kultury fizycznej 

i sportu. 



3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia 
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków. 

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych 
przepisach. 

§ 31 

1. Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu. 
2. Dla ważności oświadczeń majątkowo – finansowych w imieniu Klubu wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Dyrektora Klubu lub głównego 
księgowego, względnie upoważnionych członków Zarządu. 

3. Dysponując majątkiem Klubu Zarząd jest zobowiązany przestrzegać zakazu: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu  

w stosunku do jego członków, członków organów Klubu lub pracowników Klubu oraz 
osobom, z którymi pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim albo w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami 
bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków  Klubu lub 
pracowników Klubu oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu 
lub pracowników Klubu oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż  
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowego celu Klubu, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  
w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy 
Klubu oraz ich osób bliskich. 

 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 32 

1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, 
podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

a) zmiany Statutu wprowadzone na Walnym Zebraniu Członków ŁKS „Orlęta Łuków”  
w dniu 7 września 2003r. wchodzą w życie z dniem 1 października 2003r. 

b) zmiany  Statutu wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w 
dniu 13 lutego 2005r. wchodzą w życie z dniem 14 lutego 2005r. 

c) zmiany  Statutu wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w 
dniu 14 września 2011r. wchodzą w życie z dniem 15 września 2011r. 

2. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie 
Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności  co najmniej połowy liczby członków 
Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu. 
4. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu musi spełniać wymogi określone  

w rozdziale V ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 34/ 
 
  
 


