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Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY.

§1

Stowarzyszenie Klub Żeglarski "Odlewnik" Śrem - zwane dalej Klubem – działa
na podstawie niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą jest miasto
Śrem. Dla realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działania poza
granicami kraju.
§3
1. Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym przede wszystkim
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (j.t.
Dz. U. z 2001 roku nr 79 poz. 855 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.
2. Klub posiada osobowość prawną.
§4

Klub może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim
samym lub podobnym profilu działania.

§5
1. Klub ma prawo używania własnej bandery , proporca , pieczęci, odznaki i
emblematu.
2. Wzór bandery jest określony w Załączniku nr 1 do Statutu.
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3. Wzór proporca jest określony w Załączniku nr 2 do Statutu.
4. Klub używa pieczęci z napisem : Klub Żeglarski "Odlewnik" Śrem.

Rozdział II
CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§6
1. Celem Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” jest:
a. tworzenie możliwości uprawiania sportu , turystyki żeglarskiej i rekreacji,
b. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ,
c. krzewienie szerokiej wiedzy żeglarskiej,
d. popularyzacja żeglarstwa w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży,
e. prowadzenie działalności wychowawczej w duchu przestrzegania etyki
żeglarskiej,
f. działanie na rzecz integracji środowiska żeglarskiego.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności statutowej określają
Regulaminy Klubu.

§7
Cele statutowe Klub realizuje przy zachowaniu obowiązujacych przepisów
prawnych , w szczególności przez:
a. prowadzenie i utrzymywanie przystani żeglarskiej,
b. organizowanie szkoleń , kursów i spotkań informacyjnych związanych ze
sportem i turystyką ,
c. organizowanie regat, rejsów i wycieczek,
d. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami mającymi podobne cele
działania na terenie kraju i za granicą,

4

e. uczestnictwo w działaniach zmierzających do umocnienia i popularyzacji
żeglarstwa .

§8
1. Klub opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.
2. Klub może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników lub
zlecać prowadzenie spraw osobom trzecim..
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której uzyskane środki
przeznacza się na realizację celów statutowych .
4. Pozyskane przez Klub środki z innych źródeł niż wskazane w ust.3
przeznacza się wyłącznie na realizację zadań statutowych .

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków juniorów,
c. członków wspierających,
d. członków honorowych.

5

§ 11
1.

Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel polski albo
cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Polsce oraz cudzoziemiec nie
mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. korzysta w pełni z praw obywatelskich,
c. utożsamia się z celami statutowymi Klubu i deklaruje chęć ich realizacji,
d. złożył deklarację członkowską,
e. wpłacił opłatę wpisową i składkę członkowską określoną regulaminem.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Klubu Uchwałą
na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej - kierując się dobrem Klubu.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Klubu są uprawnieni do:
a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem
stanowiącym,
b. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz oceny ich
działalności,
c. wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,
d. reprezentowania Klubu na zewnątrz po uprzednim wyborze przez Walne
Zebranie Członków lub upoważnieniu przez Zarząd Klubu,
e. korzystania ze sprzętu pływającego, urządzeń klubowych, przystani i
obiektów klubowych stosownie do regulaminów,
f. korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu,
g. używania odznak , emblematów i proporca klubowego.
2. Członkowie zwyczajni Klubu obowiązani są do:
a.

aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu ,
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b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów , uchwał i zarządzeń
władz Klubu ,
c.

regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich na zasadach
ustalonych w regulaminie,

d. przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety
żeglarskiej,
e.

należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty klubowe oraz
ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody na zasadach
określonych regulaminami,

f. dbania o dobre imię Klubu i żeglarstwa polskiego.

§ 13

1. Członkiem juniorem może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec
mający miejsce zamieszkania w Polsce oraz cudzoziemiec nie mający
zamieszkania w Polsce, który ukończył 12 lat, a nie przekroczył 18 roku życia
oraz :
a. utożsamia się z celami statutowymi Klubu,
b. deklaruje chęć ich realizacji,
c. złożył deklarację członkowską oraz zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych,
d. wpłacił opłatę wpisową i składkę członkowską określoną
regulaminem.
2. Przyjęcie na członka juniora dokonuje Zarząd Klubu uchwałą na podstawie
pisemnej deklaracji członkowskiej oraz pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych - kierując się dobrem Klubu.
3. Członkowie juniorzy mają prawo do :
a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu, przy zastrzeżeniu :
•

w wieku od 16 do 18 lat - posiadają czynne i bierne prawo
wyborcze
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•

w wieku poniżej 16 lat - nie posiadają prawa udziału w
głosowaniach oraz nie korzysta z czynnego i biernego prawa
wyborczego ,

b. korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub
Zarząd Klubu,
c. reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i turystycznych po
upoważnieniu przez Zarząd Klubu,
d. używania odznak , emblematów i proporca klubowego.
4. Członkowie juniorzy są obowiązani do:
a. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu,
b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów ,uchwał i zarządzeń
władz Klubu,
c. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich na zasadach
ustalonych w regulaminie,
d. podnoszenia umiejętności żeglarskich,
e. przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety
żeglarskiej,
f. należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty klubowe,
g. dbania o dobre imię Klubu i żeglarstwa polskiego.

§ 14
1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna , osoba prawna ,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą , zainteresowana działalnością Klubu, która
zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz Klubu
2. Przyjęcie na członka wspierającego , na podstawie pisemnego zgłoszenia
zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Klubowi,
dokonuje Zarząd - kierując się dobrem Klubu.
3. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:
a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem doradczym,
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b. uzyskania informacji o wydatkowaniu środków finansowych lub świadczeń
rzeczowych przekazanych przez siebie na rzecz Klubu,
c. korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub Zarząd
Klubu.
4. Członek wspierający jest obowiązany do:
a. wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń
zawartych w podpisanej deklaracji,
b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz
Klubu.
§ 15

1. Członkiem honorowym klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Klubu lub rozwoju żeglarstwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na
wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek honorowy ma prawo do:
a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem doradczym,
b. korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub Zarząd
Klubu.
4. Członek honorowy jest zwolniony z podstawowych obowiązków członka Klubu.
§ 16
1. Członkostwo w Klubie ustaje uchwałą Zarządu poprzez :
a. wystąpienie - zgłoszone Zarządowi Klubu na piśmie i po uregulowaniu
wszystkich zobowiązań wobec Klubu,
b. wykreślenie - w związku z nie opłacaniem składek członkowskich lub innych
należności na rzecz Klubu przez okres jednego roku; w przypadku członka
wspierającego – w związku z zaprzestaniem aktywności na rzecz klubu, nie
wywiązywaniem się z deklarowanych świadczeń lub nie przestrzeganiem
ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji lub zawartej umowie,
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c. wykluczenie - w przypadku popełnienia czynów niegodnych członka Klubu,
nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń
władz Klubu , lub za działanie na szkodę Klubu .
2. Członkostwo w Klubie ustaje także w przypadku :
a. śmierci członka,
b. rozwiązania Klubu.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu członkowi służy
odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu , w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty poinformowania członka - poprzez złożenie pisemnego
wniosku do Zarządu . Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest
ostateczna.

§ 17
1. Za szczególne zasługi dla Klubu członek może być wyróżniony:
a. pisemnym podziękowaniem,
b. pochwałą,
c. dyplomem uznania,
d. nagrodą rzeczową.
2. W stosunku do członków nie przestrzegających Statutu , regulaminów , uchwał
i zarządzeń władz Klubu Zarząd może zastosować następujące kary:
a. ustne upomnienie,
b. pisemną naganę,
c. pozbawienie członkostwa.
3. Od nałożonych kar przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
poinformowania członka - poprzez złożenie pisemnego wniosku do Zarządu.
Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.
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Rozdział IV
WŁADZE KLUBU
§ 18
Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków Klubu
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna Klubu

§ 19
1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu ,
ustalającą programowy kierunek oraz wytyczne pracy Stowarzyszenia.
2. Decyzje Walnego Zebrania Członków mają charakter uchwał.
3. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku dla wysłuchania i
rozpatrzenia sprawozdania Zarządu oraz rocznych bądź wieloletnich
planów działania w zakresie merytorycznym i finansowym , albo innych
istotnych dla Klubu spraw. Co 4 lata odbywa się Walne Zebranie o
charakterze sprawozdawczo-wyborczym , które podejmuje uchwałę co do
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonuje wyboru
nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej .
4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków Klubu,
przy zachowaniu zasad określonych w § 19 pkt 11 , Zarząd podaje do
wiadomości członków co najmniej na 21 dni wcześniej poprzez pisemne
ogłoszenie na klubowej tablicy ogłoszeń. Zawiadomienie powinno
zawierać informację o drugim terminie Zebrania w przypadku gdyby
zebranie w pierwszym terminie nie było prawomocne.
5. Walne Zebranie Członków Klubu jest uprawnione do podejmowania
uchwał, jeśli Prezydium Zebrania stwierdzi, że zostało ono zwołane
zgodnie z § 19 pkt 3 i 4 oraz, że przybyła na zebranie co najmniej 1/2
członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania , a w drugim
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terminie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do
głosowania .
6. Walne Zebranie podejmuje uchwały wyłącznie w zakresie uchwalonego
porządku obrad.
7. Propozycje umieszczenia innych uchwał niż w zaproponowanym
porządku obrad członkowie mogą wnosić na piśmie do Zarządu w
terminie co najmniej 10 dni przed terminem zebrania. Zarząd podaje do
wiadomości członków na tablicy ogłoszeń sprawy dodatkowo wniesione
przez zainteresowanych na 7 dni przed planowanym terminem Walnego
Zebrania.
8. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym , a wybory Zarządu i
Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Na żądanie co
najmniej ¼ obecnych uprawnionych członków głosowanie nad wybranymi
uchwałami lub zagadnieniami może odbyć się również w sposób tajny.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za
wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu , zbyciu nieruchomości oraz
rozwiązaniu Klubu , dla których wymagane jest 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
10. Uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu są członkowie
zwyczajni, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich .
11. Walne Zebrania Członków Klubu mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
12. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu i
może mieć ono charakter :
a. Sprawozdawczy - co roku po zakończeniu roku obrachunkowego ,
odbywane nie później niż do 31 marca roku następnego,
b. Sprawozdawczo – wyborczy, odbywane co cztery lata , w terminie
określonym jak dla zebrania Sprawozdawczego.
13. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na wniosek :
a. Komisji Rewizyjnej,
b. na pisemne żądanie uprawnionych do głosowania członków
zwyczajnych Klubu , w ilości co najmniej 1/3 liczby ogólnej
członków zwyczajnych ,
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c. na żądanie organu nadzorującego.
14. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni
kalendarzowych od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje
nad sprawami do których zostało zwołane. Powiadomienie o
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu powinno zawierać informację na czyje
żądanie jest ono zwoływane.
15. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem
doradczym:
a. honorowi członkowie Klubu,
b. członkowie wspierający Klubu,
c. zaproszeni członkowie związków i organizacji żeglarskich,
d. inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalanie Statutu oraz dokonywanie w nim zmian,
b. uchwalanie regulaminów Klubu,
c. uchwalanie programu działalności Klubu,
d. uchwalanie budżetu Klubu,
e. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu lub
nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu Klubu,
g. decydowanie o przystąpieniu Klubu do związków, stowarzyszeń i innych
organizacji oraz o sposobie reprezentowania w nich Klubu ,
h. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
i. podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości,
j.

uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej ioraz
ekwiwalentu za nie przepracowane godziny na rzecz Klubu
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k. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa,
l. nadawanie godności Członka Honorowego,
m. tworzenie komisji lub innych organów doradczych Zarządu,
n. rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania w sposób przewidziany regulaminem,
o. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.

§ 21
1. Zarząd Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz , działa w jego imieniu,
kieruje działalnością Klubu oraz zarządza jego majątkiem i funduszami .
2. Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata. Członkowie Zarządu wykonują swoje
funkcje od czasu zebrania sprawozdawczo-wyborczego , podczas którego
zostali wybrani, do momentu gdy zostaną powołani ich następcy.
3. Wybór Zarządu Klubu następuje w głosowaniu tajnym podczas
sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Każdy członek Zarządu może zrezygnować z wykonywanej funkcji
przekazując Zarządowi pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się z
powierzonej funkcji.
5. Członkowie Zarządu pełnią funkcje nieodpłatnie .

§ 22

1. W skład Zarządu wchodzi wybierany bezpośrednio przez Walne Zebranie
Komandor Klubu oraz 5 członków , w tym Zastępca Komandora, Sekretarz
i Skarbnik.
2. Zastępcę Komandora , Skarbnika i Sekretarza członkowie zarządu
wybierają z pośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu.
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3. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne
Zebranie i zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Uchwały Zarządu Klubu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu,
w tym Komandora lub jego zastępcy. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos Komandora.

§ 23
Do kompetencji Zarządu Klubu należą uprawnienia nie zastrzeżone dla innych
organów Klubu :
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
2. kierowanie działalnością Klubu,
3. zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,
4. przygotowanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
5. przygotowanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia
uchwał , regulaminów, programu pracy oraz budżetu,
6. zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w ramach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zebranie Członków Klubu,
7. prowadzenie ewidencji członków Klubu i utrzymywanie go w aktualnym
stanie,
8. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków,
9. nagradzanie członków,
10. stosowanie kar,
11. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
12. rozstrzyganie sporów zaistniałych pomiędzy członkami na tle ich
działalności w Klubie.
§ 24
1. Członek Zarządu Klubu może być odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub
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regulaminami Klubu, albo w inny sposób zawiódł zaufanie członków
Klubu.
2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie.
3. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu, Walne
Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające na najbliższym zebraniu.
Do tego czasu Zarząd może uzupełnić swój skład o jednego członka Klubu.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu , nie podlegającym
Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu
tajnym i składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Podział funkcji w Komisji Rewizyjnej dokonywany jest na jej pierwszym
posiedzeniu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa .

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli, co najmniej raz na pół roku
działalności statutowej i finansowej Klubu, głównie pod kątem celowości i
rzetelności,
2. żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu,
3. udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich
Walnemu Zebraniu,
5. występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu,
6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
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w przypadku stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z prawem lub
Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez Walne Zebranie i zbiera się co najmniej raz na pół roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje glos Przewodniczącego
Komisji.

§ 28
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w
inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu .
2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne
Zebranie na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członka
Klubu . Członkowie Zarządu nie posiadają uprawnień do składania
wniosków w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
3. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej,
Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające na pierwszym jego
zebraniu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 29
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości , ruchomości i fundusze. Majątek
ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Klubu.
2. Majątek Klubu tworzony jest z:
a. opłaty wpisowej,
b. składek członkowskich,
c. innych opłat ustanowionych przez Walne Zebranie Członków Klubu,
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d. darowizn, subwencji, dotacji ,
e. wpływów z działalności statutowej i majątku Klubu,
f. przychodów z działalności gospodarczej,
g. innych wpływów.

§ 30
1. Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rokiem rozrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
3. Zaciąganie zobowiązań zabezpieczonych nieruchomością klubu wymaga
zgody Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 31
1. Dla ważności pism i dokumentów wiążących klub pod względem
finansowym wymagane są dwa podpisy: Komandora Klubu lub jego
Zastępcy oraz Skarbnika Klubu.
2. Dla ważności pism i dokumentów innych niż finansowe , nakładających na
Klub zobowiązania , wymagane są dwa podpisy Komandora lub jego
Zastępca oraz Sekretarz.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE SIĘ KLUBU
§ 32
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1. Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków,
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki
ma być przeznaczony majątek Klubu.
4. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu podlega zatwierdzeniu przez organ
rejestrowy.
Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33
1. W sprawach dotyczących działalności Klubu nieujętych w niniejszym
statucie, decyzje podejmuje Zarząd Klubu na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów.
2. Statut niniejszy obowiązuje członków Klubu z dniem wydania
Postanowienia przez organ rejestrowy.

Sekretarz
Walnego Zebrania Członków
Elżbieta Ratajczak

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków
Ireneusz Czerwiński

Sekretarz

Komandor

KŻ „Odlewniik”

KŻ „Odlewnik”

Zbigniew Brenda

Paweł Szymenderski
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Załącznik nr 1 : Bandera Klubu Żeglarskiego "Odlewnik" Śrem

Załącznik nr 2 : Proporzec Klubu Żeglarskiego "Odlewnik" Śrem
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