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Załączniki do rozporządzenia /
tewodniczącego KomifetuNcjsM&iryożytku
blicznego z dnia 24 pafccj^erniplrol 8 r. (poz. 2055)
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANI PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/nicpobioranio*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Zgierza
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2. Rodzaj zadania publicznego19
II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz" w Zgierzu, stowarzyszenie, Nr w ewidencji uczniowskich klubów
sportowych Starosty Zgierskiego - 60.
adres: 95-100 Zgierz, ul. Gombrowicza 12, e-mail: siatkazgierz@gmail.com, +48 509706660 (Prezes)

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer

telefonu, adres poczty elektronicznej)

Zbigniew Truszkiewicz (Prezes Stowarzyszenia)
e-mail: siatkazgierz@gmail.com, +48 509706660 (Prezes)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Organizacja w Zgierzu w dniu 22 marca 2020 r.
1. Tytuł zadania publicznego

ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt w kategorii

2. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
rozpoczęcia

mini siatkówka, rocznik 2008-2009.
05.03.2020 r.

Data
zakończenia

20.04.2020 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Ogólnopolski turniej mini siatkówki dziewcząt (11-12 lat) będzie organizowany w Zgierzu po raz czwarty. Jest
turniejem towarzyskim, jednym z kilkunastu tej rangi organizowanych w Polsce, w kategorii „2" i „3".
Uczestnictwo w turnieju zadeklarowało 18 klubów całej Polski, tj. 72 zespoły, ok. 150 uczestników.
Turniej zostanie rozegrany w hali MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2.

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2)

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowa)
1. Popularyzacja piłki
Turniej jest formą popularyzacji piłki
siatkowej wśród dzieci i
siatkowej wśród dzieci i młodzieży.
młodzieży oraz działalności
Udział drużyn z całej Polski gwarantuje
UKS „Siatka Zgierz"
wysoki poziom rywalizacji, co przekłada
Towarzystwa
w społeczności
w
się na zwiększenie umiejętności gry
Zgierza.
piłkę siatkową.
2. W dłuższej perspektywie
Jest także formą promocji działalności
UKS „Siatka Zgierz" w środowisku Miasta zwiększenie naboru
młodych zawodników
Zgierza.
i zawodniczek do Klubu.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
1. Działanie długofalowe, efekty
niewymierne.
2. Rezultaty dostrzegalne w perspektywie
kolejnych miesięcy i lat działalności Klubu.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
UKS „Siatka Zgierz" realizuje szkolenie w piłce siatkowej dziewcząt od 2017 roku. Poprzednio zawodnicy byli
zrzeszenie w klubie ZKS Włókniarz Zgierz. Sekcja istnieje od 2011 roku. Klub corocznie rozwija swą działalność,
tworząc nowe grupy szkoleniowe i kontynuując szkolenie w starszych rocznikach. Zawodniczki z powodzeniem
rywalizują we wszystkich wymienionych kategoriach wiekowych w regionie, województwie i w kraju. Kadra
szkoleniowa systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i zapewnia prawidłowe szkolenie na wysokim
poziomie.
Sekcja siatkówki

odnosiła w poprzednich sezonach bardzo dobre wyniki sportowe i godnie reprezentowała

Klub oraz miasto na wielu turniejach siatkarskich, osiągając liczne sukcesy.
UKS „Siatka Zgierz" w związku z organizacją turnieju pozyska sędziów Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej do sędziowania.
Dla najlepszych zespołów oraz zawodników ufundowane będą trofea sportowe. Dla wszystkich uczestników turnieju
przewidziany jest poczęstunek (catering).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

Lp.

Zakup trofeów sportowych dla
najlepszych drużyn i zawodników.
Zakup sprzętu sportowego na organizację
2.
turnieju
Posiłek dla wszystkich uczestników
3.
turnieju, woda mineralna
Wynajem sali na turniej
4.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1.

Wartość
PLN

Z dotacji

700 zł

700 zł

600 zł

600 zł

1800 zł

1700 zł

Z innych
źródeł

100 zł

350 zł

—

350 zł

3.450 zł

3.000 zł

450 zł

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)

proponowane

2)

oferenta) tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

zadanie

publiczne

będzie

realizowane

wyłącznie

w

zakresie

działalności

pożytku

publicznego

3)

oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegafją}* / zalegaj jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

publicznego - świadczenia pieniężne nie beda pobierane;
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega{-ją)* / zalegaj ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5)

dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rojostrom Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;

6)

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7)

w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Załącznik:
- aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dot. Towarzystwa

Data

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

21 lutego 2020 r.

POWIAT ZGIERSKI
W sercu Polski

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 82 70, 288 82 71; fax (42] 719 08 43
obywatelski@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 15 grudnia 2017 r.
OR.4221.32.2017.JG
Uczniowski Klub Sportowy
„Siatka Zgierz"
ul. Gombrowicza 12
95-100 Zgierz

AKTUALNY WYCIĄG Z EWIDENCJI
UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ ZGIERSKIEGO

Zaświadczam, że Uczniowski Klub Sportowy „Siatka Zgierz" z siedzibą
w Zgierzu, figuruje w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starosty
Zgierskiego pod numerem 60.
Skład Zarządu:

Zbigniew Truszkiewicz
Katarzyna Kowalczyk
Agata Stasiak - Górka

- prezes,
- sekretarz,
- skarbnik.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego Klubu, celem
przedłożenia stosownym organom.

Za zgodność z

UKS Siatka Zgierz
ul. Gombrowicza 12
95-100 Zgierz
tel. 509706660. www.siatkazgierz .pl
NIP 7322188504, Regon 368996866
UKS Siatka Zgierz
ul. Gombrowicza 12
95-100 Zgierz
tel. 50970SS50. www.siatkazgierz.pl
NIP 7522183504. Regon 368999866
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95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
tel. (42) 719-08-43

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„Siatka Zgierz" w Zgierzu
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1

Uczniowski Klub Sportowy "Siatka Zgierz" zwany dalej „Klubem" jest
stowarzyszeniem
zrzeszającym
uczniów,
rodziców,
nauczycieli
i sympatyków.
§2
1. Terenem działania Klubu jest miasto Zgierz woj. łódzkie
2. Siedziba Klubu jest przy ul. Gombrowicza 12
§3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 i 5 ustawy o sporcie i z tego
tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym
statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych
oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania
§6
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych.
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3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny
życia codziennego oraz promocji zdrowia.
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie
uczniom
wszystkich
klas
różnorodnych
form
współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§7
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich
członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
2. Klub realizuje swoje zadania statutowe:
a. we współdziałaniu ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, klubami
sportowymi,
stowarzyszeniami,
władzami
samorządowymi
i władzami sportowymi.
b. poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Klub może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a. organizowania obozów sportowych,
b. organizowania imprez kulturalnych, rekreacyjnych i zawodów
sportowych,
c. szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu i dziedzinach
rekreacji,
d. sprzedaży własnych wydawnictw o tematyce sportowej.
4. W celu realizacji zadań statutowych Klub może:
a. zawierać porozumienia z innymi organizacjami, osobami fizycznymi i
prawnymi,
b. zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.

4
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Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkól, rodzice
i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe
i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać
z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu
stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych,
należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych
zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza
wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

§10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem
wyborczym, z zastrzeżeniem § 9 pkt 2-3.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd
Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają
cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno finansową dla Klubu.

§12
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych
Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
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4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
§14
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku.
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania ze składkami za okres 2 miesięcy.
3. Rozwiązanie się Klubu.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni
odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Klubu
§15
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 2 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od
decyzji Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów
o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd
raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
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§17

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy
członków,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz
przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych
organów,
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd.

1.
2.

3.
4.
5.

§18
Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
Zarządowi Klubu w przypadku powstania vacatu przysługuje prawo
dokooptowania nowego członka Zarządu spośród członków Klubu. Liczba
osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru na
Walnym Zebraniu Klubu.
Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż jeden raz na kwartał.
Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej
połowy liczby członków Zarządu.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
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Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w
okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Klubu.
h) zawieranie i wypowiadanie umów w imieniu Klubu, w tym umowy o
prowadzenie rachunku bankowego,
i) podpisywanie sprawozdań, pism i deklaracji skierowanych w imieniu Klubu
do Urzędów i Sądów, w tym Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego,
j) wybór sposobu prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
k) odbiór wszelkiej korespondencji kierowanej do Klubu.

§20
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany
ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa
niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków
Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu
podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały
o usunięciu lub zawieszeniu.
§21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
Klubu,
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b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują
one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w
przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi
interesami Klubu działań Zarządu,
§22
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub
odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa
niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji
Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek'Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać
się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały
0 odwołaniu lub zawieszeniu.
§23
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom
tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków
Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących
z wyboru.
Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§24
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia
1 nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin
uchwalany przez Zarząd Klubu
§25
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi
przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu
- prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
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cj zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§26
1. Majątek Klubu stanowią środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Klub w toku swojej działalności.
2. Dochody Klubu mogą pochodzić z:
- składek członkowskich,
- dotacji i subwencji oraz grantów,
- darowizn, spadków, zapisów,
- dochodów z majątku Klubu,
- zbiórek publicznych, imprez sportowych,
- innych przychodów.
3. Dochody Klubu służą jedynie do realizacji celów statutowych.
§27
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób
spośród następujących: Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§28
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§29
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek.
,
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