STATUT
Klubu Strzeleckiego
„Feniks”
Twardogóra

ROZDZIAŁ I
Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba.
§ 1.
Klub Strzelecki „Feniks” Twardogóra, w skrócie KS „Feniks” Twardogóra, jest dobrowolnym, samorządnym
stowarzyszeniem kultury fizycznej, mającym na celu rozwój i upowszechnianie strzelectwa.
§ 2.
KS „Feniks Twardogóra”, zwany w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu "Klubem" działa na podstawie przepisów
ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) i ustawy o
kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. (Dz. U. nr 25 poz.113 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
§ 3.
1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Klubu jest Miasto Twardogóra.
§ 4.
Klub posiada osobowość prawną. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.
§ 5.
1. Klub może być członkiem związków i organizacji o podobnym celu działania i współpracować z nimi w zakresie swej
działalności.
2. Klub może przystępować do innych niż wymienione w pkt.1. związków i organizacji, oraz tworzyć związki i organizacje o
ile ustawy nie zawierają ograniczeń.
§ 6.
Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków Klubu. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać
pracowników.
§ 7.
Klub posiada własne godło, barwy i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Godłem Klubu jest ptak Feniks. Barwami Klubu są kolory: żółto-czerwono-niebieski
Klub używa pieczęci:
1. okrągłej o treści otoku: Klub Strzelecki „Feniks” Twardogóra oraz z godłem w środku,
2. prostokątnej: z nazwą, adresem i danymi Klubu.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.
§ 8.
Celami statutowymi Klubu są:
1. Rozwój i upowszechnianie strzelectwa.
2. Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
3. Nauka strzelania.
4. Prowadzenie szkoleń w zakresie samoobrony.
5. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo.
6. Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu.
7. Szkolenie wysokokwalifikowanych kadr zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów.
8. Kształtowanie u Członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienie
zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
§ 9.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie sekcji strzeleckich.
2. Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach
organizowanych przez inne organizacje.
3. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie:
3.1. bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
3.2. opieki trenerskiej lub instruktorskiej,
3.3. właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.
5. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.
§ 10.

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
Członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki.
§ 11.
Członkami Klubu mogą być:
1. Osoby fizyczne - obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, wśród nich:
1.1 osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych,
1.2 osoby małoletnie, za zgodą przedstawicieli ustawowych,
2. Osoby prawne - jako Członkowie wspierający.
§ 12.
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
1.1. Członków zwyczajnych,
1.2. Członków honorowych,
1.3. Członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przyjęta do Klubu na staż próbny na podstawie wypełnionej deklaracji, po
opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.
3. Decyzję o zakończeniu stażu próbnego określonego w § 16. p.6. i przyjęciu Członka zwyczajnego do Klubu na stałe
podejmuje Zarząd.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu, której Walne Zebranie na wniosek
Zarządu nadało godność Członka honorowego.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana wspieraniem działalności Klubu,
przyjęta do Klubu uchwałą Zarządu, po zawarciu umowy określającej zakres współpracy.

§ 13.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu
1.1. Członkowie w wieku powyżej 16 lat po spełnieniu warunku z § 16. p.6. i przyjęci do Klubu na stałe w trybie określonym
w § 12. p.3. mają czynne i bierne prawo wyborcze, prawo stanowienia, składania wniosków i brania udziału w dyskusji.
1.2. Członkowie w wieku poniżej 16 lat lub nie spełniający warunku § 16. p.6. w trybie określonym w § 12. p.3. mają prawo
składania wniosków i brania udziału w dyskusji.
2. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub oraz do szkolenia i korzystania z obiektów i urządzeń
klubowych na zasadach ustalonych przez Zarząd.
3. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu.
§ 14.
Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa Członków zwyczajnych.
§ 15.
Członkowie wspierający, osoby fizyczne i osoby prawne, mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
2. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub oraz do szkolenia i korzystania z obiektów i urządzeń
klubowych na podstawie indywidualnych umów.
3. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu.
4. Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Klubie za pośrednictwem swych pełnomocników.

Obowiązki Członków
§ 16.
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu Klubu oraz regulaminów i uchwał władz Klubu.
2. Opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez Walne Zebranie.
3. Brania czynnego udziału w działalności Klubu.
4. Chronienia własności Klubu jako dobra wszystkich jego Członków i zwalczania przejawów marnotrawstwa.
5. Przestrzegania dyscypliny, regulaminów, etyki i zwyczajów klubowych oraz godnego reprezentowanie barw Klubu.
6. Odbycia próbnego stażu członkowskiego, który nie może być krótszy od 6 miesięcy ani dłuższy niż 12 miesięcy.
7. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z zobowiązań wynikających z pkt.2, 3 i 6.

Ustanie członkostwa w Klubie

§ 17.
Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:
1. Śmierci Członka Klubu lub ustania jego osobowości albo bytu prawnego.
2. Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu po uregulowaniu zobowiązań członkowskich.
3. Skreślenia z listy Członków Klubu przez Zarząd 3.1. w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej w trybie określonym w regulaminie,
3.2. w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych.
4. W przypadku nie podjęcia przed upływem 12 miesięcy od wstąpienia do Klubu uchwały Zarządu o stałym członkostwie,
której dotyczą § 12. p.3. i § 16. p.6.

Nagrody, wyróżnienia i kary.
§ 18.
1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji zadań statutowych mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody, zgodnie z
uchwalonym regulaminem.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Klubu
§ 19.
1. Podstawą organizacyjną realizacji celów statutowych Klubu są sekcje strzeleckie.
2. Utworzenie lub rozwiązanie sekcji strzeleckich następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Sekcje strzeleckie działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.
§ 20.
1. Klub, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prowadzi ewidencję zawierającą dane osobowe każdego Członka
Klubu.
2. Dane osobowe Członka Klubu mogą być wykorzystywane w publikacjach dotyczących imprez i innej statutowej
działalności Klubowej.
3. Każdy Członek Klubu ma prawo uzyskania od Zarządu danych niezbędnych do skontaktowania się w sprawach klubowych
z każdym innym Członkiem Klubu.

ROZDZIAŁ V
Władze Klubu
§ 21.
1. Władzami Klubu są:
1.1. Walne Zebranie Członków Klubu,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja wybieralnych władz trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Władze Klubu, wybrane przez Walne Zebranie konstytuują się na pierwszych posiedzeniach, zwoływanych nie później niż 7
dni po wyborach.
4. Członkowie władz Klubu mogą sprawować swe funkcje tylko w jednym z organów władz Klubu.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby związane z Klubem umową o pracę lub o dzieło. Członkami Zarządu w wyjątkiem Prezesa nie mogą być osoby związane z Klubem umową o pracę.
6. Członkowie małoletni nie mogą stanowić większości w żadnej z władz Klubu.
7. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały każdej z władz zapadają zwykłą większością
głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
8. Uchwały i orzeczenia władz Klubu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Przez opublikowanie należy rozumieć
wywieszenie na klubowej tablicy informacyjnej.
9. Wszystkie zebrania władz Klubu są protokołowane. Protokoły po upływie dwóch tygodni od zebrania udostępnione są jego
uczestnikom. Zatwierdzone protokoły są dostępne dla wszystkich zainteresowanych Członków Klubu.
10. Członkostwo we władzach Klubu ustaje wskutek:
10.1. ustania członkostwa w Klubie,
10.2. uchwały Walnego Zebrania o skróceniu kadencji podjętej większością 2/3 głosów,
10.3. przyjęcia przez właściwą władzę Klubu pisemnej rezygnacji z członkostwa w niej.
11. W przypadku ustania członkostwa we władzach Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba
członków władz z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby Członków tej władzy. Prezes Zarządu oraz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani spośród osób dokooptowanych. Osoby dokooptowane muszą
posiadać pełne prawa wyborcze.
12. Zmiana sprawowanej funkcji we władzach Klubu w trakcie kadencji może nastąpić:

12.1. w wyniku przyjętej rezygnacji zainteresowanego,
12.2. na umotywowany pisemny wniosek Członka Klubu, w wyniku głosowania głosami 2/3 liczby wszystkich Członków
danej władzy.

Walne Zebranie Członków Klubu
§ 22.
1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane w postanowieniach niniejszego Statutu "Walnym Zebraniem" jest najwyższą
władzą Klubu. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Klubu, podejmowanie uchwał należy do Walnego
Zebrania.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne (sprawozdawczo - wyborcze albo sprawozdawcze) lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, przed upływem okresu, na jaki władze Klubu
zostały powołane, a sprawozdawcze za rok poprzedni raz w roku. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
Walnego Zebrania Członkowie powinni być zawiadomieni pisemnie, co najmniej na trzy tygodnie przed ustalonym terminem.
Stosowne ogłoszenie powinno być również opublikowane.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
4.1. na podstawie własnej uchwały,
4.2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.3. na pisemny wniosek nie mniej niż 1/3 ogółu Członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia
uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
6. Materiały dotyczące spraw, nad którymi Walne Zebranie będzie obradowało, powinny być opublikowane do wiadomości
Członkom Klubu na miesiąc przed terminem zebrania.
7. Walne Zebranie obejmujące sprawy dotyczące:
a) zmian statutu,
b) zbycia lub nabycia nieruchomości,
c) założenia spółki,
d) obciążenia majątku Klubu powyżej wartości 40% ubiegłorocznych przychodów,
e) skrócenia kadencji władz
powinno spełniać dodatkowe warunki:
7.1. materiały opublikowane miesiąc przed terminem Walnego Zebrania muszą zawierać dosłowną treść i uzasadnienie
proponowanych uchwał;
7.2. uchwały zapadają większością 2/3 oddanych głosów;
7.3. głosowanie jest jawne i imienne, w głosowaniu musi wziąć udział ponad 50% Członków Klubu.
7.4. uchwały mogą być przyjęte zgodnie z opublikowaną treścią albo odrzucone.
8. Rozpatrywanie spraw wyliczonych w p.7 nie może być zgłaszane w czasie Walnego Zebrania, jako rozszerzenie porządku
obrad.
9. Warunkiem przyjęcia pod obrady Walnego Zebrania wniosku zmniejszającego wpływy lub zwiększającego wydatki jest
wskazanie w nim sposobu zbilansowania budżetu Klubu.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Wybór przewodniczącego obrad, jego zastępcy oraz protokolantów. Przewodniczący obrad Walnego Zebrania nie może być
członkiem władz Klubu.
2. Uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania.
3. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu się Klubu.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości oraz obciążenia majątku Klubu.
5. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetu Klubu oraz związanych z nimi planów.
6. Uchwalanie wytycznych działalności Klubu.
7. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór: Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
10. Uchwalanie wysokości składek i opłat członkowskich oraz innych świadczeń Członków.
11. Nadawanie, na wniosek Zarządu, godności Członka honorowego.
12. Rozpatrywanie, wniesionych przez Członków Klubu, odwołań od uchwał władz Klubu oraz skarg Członków Klubu na
działalność władz Klubu.
13. Uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, regulaminu opłacania składek, nagród
wyróżnień i kar.
14. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
15. W razie potrzeby powoływanie Sądu Koleżeńskiego.

§ 24.

Walne Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne w przypadku stwierdzenia przez przewodniczącego zebrania, w
oparciu o protokół komisji mandatowej, obecności co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie obradujące w drugim terminie - zwołanym nie później jak w ciągu 7 dni - podanym w zawiadomieniu - jest
prawomocne bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.
§ 25.
W Walnym Zebraniu udział biorą:
1. z głosem stanowiącym Członkowie honorowi i Członkowie zwyczajni spełniający warunki § 13. p.1.1.
2. z głosem doradczym Członkowie wspierający i goście zaproszeni przez Zarząd,
3. z prawem składania wniosków i brania udziału w dyskusji wszyscy Członkowie Klubu.

Zarząd
§ 26.
1. Zarząd składa się z 7 Członków wybieranych przez Walne Zebranie. Ilościowy skład Zarządu każdorazowo uchwala Walne
Zebranie.
2. Zarząd konstytuuje się wybierając ze swego grona Prezydium Zarządu: Prezesa Klubu, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza
oraz pozostałych Członków Prezydium.
3. Ustępujący Zarząd jest zobowiązany w ciągu 7 dni przekazać protokolarnie nowo wybranemu Zarządowi dokumentację
wszystkich spraw.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony
przez niego Członek Komisji Rewizyjnej, oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Dla ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność połowy Członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
6. Dodatkowe zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby
Członków Zarządu.
7. Zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
8. Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić swoją nieobecność.
9. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Prezesa, Zarząd jest zobowiązany w ciągu 7 dni dokonać wyboru nowego
Prezesa.
§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Organizowanie i kierowanie całokształtem pracy Klubu.
4. Opracowywanie projektów okresowych planów działalności oraz założeń budżetowych, na podstawie wytycznych
zawartych w uchwałach Walnego Zebrania.
5. Składanie sprawozdań z działalności oraz wykonywania budżetu dla Komisji Rewizyjnej i na Walnym Zebraniu.
6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji klubowych oraz uchwalanie ich regulaminów.
7. Przyjmowanie i skreślanie Członków Klubu.
8. Wnioskowanie o nadanie przez Walne Zebranie godności Członka honorowego.
9. Uchwalanie regulaminów w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.
10. Przyznawanie nagród, wyróżnień i egzekwowanie kar.
11. Bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
12. Decydowanie o zatrudnieniu pracowników Klubu.
13. Mianowanie delegatów reprezentujących Klub w organizacjach, w których Klub jest zrzeszony.
14. Podejmowanie decyzji dotyczących zmian przynależności klubowej zawodników sekcji wyczynowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
15. Organizowanie i nadzór nad współzawodnictwem sportowym oraz nad innymi imprezami klubowymi.
16. Powoływanie organów doradczych i opiniotwórczych. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa: nazwę oraz charakter
organu, skład, strukturę i zakres jego kompetencji, oraz czas trwania organu.

Prezydium Zarządu
§ 28.
1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie 4 osób, zgodnie z § 26. p.2.
2. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Klubu w okresach między posiedzeniami Zarządu zgodnie z regulaminem
uchwalonym przez Zarząd.
3. Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes, reprezentuje Klub oraz kieruje jego pracami między zebraniami Prezydium
Zarządu.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes.
5. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące organizacji pracy i trybu obrad Zarządu stosuje się odpowiednio do Prezydium
Zarządu. Prezydium Zarządu przysługują, między posiedzeniami Zarządu, uprawnienia Zarządu. Prezydium Zarządu
przedstawia swoje uchwały do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Komisja Rewizyjna.
§ 29.
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne Zebranie. Ilościowy skład Komisji
Rewizyjnej uchwala każdorazowo Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 30.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.
2. Przeprowadzanie kontroli w zakresie sygnalizowanych przez Członków Klubu nieprawidłowości w działalności Klubu.
3. Żądanie wyjaśnień od Zarządu w sprawach objętych kontrolą oraz wydawanie ocen, wniosków i zaleceń wynikających z
ustaleń kontroli w formie protokołu pokontrolnego.
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. Przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Klubu
§ 31.
1. Majątek Klubu stanowią:
1.1. ruchomości,
1.2. nieruchomości,
1.3. fundusze, papiery wartościowe i środki pieniężne
2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, wpisowego i innych świadczeń należnych od Członków Klubu na
podstawie postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Klubu, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej
działalności, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej.
3. Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności
publicznej
4. Klub może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 32.
1. Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy Prezesa,
Wiceprezesa, oraz Skarbnika lub pełnomocnika Klubu, w przypadku jego ustanowienia przez Zarząd.
2. Dla ważności innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany, interpretacja Statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 33.
1. Dla redagowania propozycji zmian Statutu i czuwania nad spójnością jego treści Walne Zebranie powołuje stałą Komisję
statutową i wybiera trzech jej członków. Dodatkowo Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą wyznaczyć po jednym członku tej
komisji.
1. Wnioski zmian w Statucie złożone nie później niż 90 dni przed Walnym Zebraniem Komisja statutowa opracowuje, opiniuje
i przygotowuje do uchwalenia w trybie podanym w § 22. p.7.1.
2. Każdy Członek Komisji statutowej może zostać odwołany przez Walne Zebranie pod warunkiem złożenia wniosku przez
organ, który go powołał z zachowaniem warunku § 22. p.7.1.
3. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji zapisów niniejszego Statutu Prezes Klubu, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej powinien zwrócić się do przewodniczącego Komisji statutowej o podanie wykładni odpowiedniego zapisu w
Statucie. Wykładnia ta obowiązuje do następnego Walnego Zebrania, które może ją zaakceptować albo zmienić.
4. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów z zachowaniem
warunków wynikających z § 22. p.7.1, 7.3, 7.4 i p.8.
6. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji jego majątku i osoby likwidatorów. Majątek Klubu, w razie
jego rozwiązania zostanie przekazany na cele statutowe innych stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących podobną
działalność jak opisano § 8. niniejszego Statutu.

Postanowienia końcowe i przejściowe
1. Statut w obecnym brzmieniu został uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 12.02.2005 r.

