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Klubu Sportowego "POGOŃ" - RUDA ŚLĄSKA

Klub Sportowy "Pogoń" w swojej długiej bogatej historii ; działa od 1920 roku; był
zawsze ściśle powiązany z Nowym Bytomiem i jego mieszkańcami w ogromnej
większości zatrudnionymi w Hucie "Pokój". Jego pomyślny rozwój i sukcesy mógł mieć
miejsce w dużej mierze dzięki pomocy tego największego zakładu pracy. Mimo, że po
1989 roku zaszły istotne zmiany gospodarczo - ustrojowe Klub Sportowy "Pogoń" ma
zamiar nadal być kontynuatorem bogatych tradycji krzewienia kultury fizycznej nie
tylko w mieście Ruda Śląska dzielnicy Nowy Bytom, ale również wśród załogi Huty
"Pokój".

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy "Pogoń" Ruda Śląska - dzielnica Nowy Bytom
i zwane jest dalej Klubem Sportowym.

§2

Klub Sportowy jest społeczną organizacją sportową powołaną do rozwoju kultury fizycznej,
propagowaniem ł organizowaniem wyczynu sportowego oraz rekreacji dla mieszkańców
dzielnicy Nowy Bytom w szczególności dla mieszkańców miasta Ruda Śląska.

§3
*
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Terenem działania Klubu Sportowego jest miasto Ruda Śląska, siedzibą jest Ruda Śląska -
Nowy Bytom, ul.Hallera 16 b.

§4

Klub Sportowy "Pogoń" Ruda Śląska jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.

§5

Klub Sportowy "Pogoń" działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą "Prawo
o stowarzyszeniach" oraz własnym statutem.

§6

1. Klub Sportowy używa godła, flagi. Godłem Klubu Sportowego "Pogoń" jesf:



Wizerunek prostokąta z czarnym obrysem obwódki ustawionym w pionie.
W górnej części w odznaczonym 1/7 części pionowego pola znajduje się napis na białym tle
K . S . POGOŃ. Reszta prostokąta przedzielona jest z lewej górnej części do prawej dolnej
części przekątną koloru czarnego.
Prawa górna część przedzielonego pola zaznaczona jest kolorem niebieskim druga część
zaznaczona kolorem białym.
W polu niebieskim i białym wzdłuż linii ograniczającej pola umieszczony jest napis RUDA
ŚLĄSKA. RUDA na polu niebieskim, ŚLĄSKA na polu białym.
Dolna część prostokąta zakończona jest wizerunkiem koła zębatego w kolorze czarnym o
zębach prostokątnych w ilości 6 zębów.
Z prawej strony koło zębate graniczy z zakończeniem pola niebieskiego w dolnej części
zębem.
Druga część koła zębatego kończy się na białym tle l zębem.
Z dwóch stron od dolnej części kierująca się ku górze godło owinięte jest złotymi
przeplatającymi się liśćmi w dwóch rzędach do wysokości 2/3 znaku.
Barwami Klubu Sportowego są kolory: niebiesko - białe
2. Klub Sportowy używa pieczęci: okrągłej z napisem Klub Sportowy "Pogoń" Ruda

Śląską, oraz pieczęci podłużnej z dokładnym adresem i siedzibą klubu, odznak.
3. Klub Sportowy może posiadać własny sztandar.

ROZDZIAŁ H

Cele i środki działania

Celem Klubu Sportowego "Pogoń" jest propagowanie, realizacja oraz rozwój sportu wśród
młodzieży i rekreacji szczególnie mieszkańców dzielnicy Nowy Bytom i Miasta Ruda
Śląska..

§8

Klub Sportowy stosuje następujące środki działania:

1. Wspomaga i inicjuje działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków uprawiania
sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu wyczynowego oraz rekreacji.

2. Organizuje sekcje sportowe w różnych dyscyplinach sportowych. Sekcje sportowe
działaj ą pod kierunkiem Kierownictwa sekcji - zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.
Za zgodą Zarządu Klubu sekcje mogą powoływać zarządy sekcji.
Na wniosek sekcji Klub przystępuje do Związków Sportowych.

3. Organizuje imprezy i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, bierze udział
w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.

4. Organizuje szkolenie sportowe w formie treningów, obozów, zgrupowań i innych zajęć.
5. Prowadzi działalność wychowawczą wśród członków Klubu, a szczególnie wśród

młodzieży.
6. Organizuje odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego i sportu przede

wszystkim w formie:
a/ kadry trenersko - instruktorskiej posiadającej wymagane kwalifikacje. OsoJ

prowadzące ww. zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, podczas u]
sportu i imprez sportowych oraz rekreacji sportowej oraz prawidłowo orgj



szkolenia.
b/ materiałów szkoleniowych /książki, czasopisma, filmy, pogadanki itp./
c/ odpowiednich urządzeń sportowych i sprzętu sportowego.

7. Współpracuje z innymi organizacjami promującymi krzewienie kultury fizycznej i
szkołami.

8. Wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne, foldery, organizuje odczyty
i pogadanki na temat wychowania fizycznego i sportu, urządza narady, spotkania,
wycieczki.

9. Rozwija promocję promotorów, sponsorów i darczyńców oraz miasta Ruda Śląska i
udziela informacji o swojej działalności statutowej, współdziałając z prasą, radiem i
telewizją.

10. Zarządza posiadanymi względnie udostępnionymi obiektami i urządzeniami
sportowymi oraz rekreacyjnymi, rozwija działalność w zakresie ich budownictwa,
modernizacji, remontów i konserwacji.

11. Prowadzi działalność gospodarczą.
12. Podejmuje inne przedsięwzięcia, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej

działalności, i wynikające z zadań zleconych przez władze sportowe oraz samorządowej
władzy terenowej.

13. Klub Sportowy "Pogoń" Ruda Śląska realizując swoje zadania statutowe może
współdziałać z organizacjami masowymi, społeczno - zawodowymi oraz instytucjami
zainteresowanymi sportem i rekreacją.

ROZDZIAŁ H a
Przedmiot działalności 2ospodarczei
Przedmiotem działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
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PODKLASA
22. 15. Z
22. 22. Z

22. 25. Z
28. 11. B

28. 11. C

28. 52. Z
31. 10. B

31. 62. B

37. 10. Z
45. 21. A

45. 21. D

45. 31. A
45. 31. B
45. 31. D
45. 33. C
45. 44. A
51. 70. B
52. 63. Z
55. 52. Z

63. 30. A

NAZWA GRUPOWANIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE
KLASYFIKOWANA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIA POZOSTAŁĄ
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI
METALOWYCH
OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY,
KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I
TRANSFORMATORÓW
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I
KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANA
ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINH
ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
MALOWANIE
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ ^<
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOfl Ó^
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) f ^/
DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY / <<~ *
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63. 30. B
63. 30. C
70. 11. Z

70. 12. Z
70. 20. Z
70. 32. A
70. 32. B
71. 33. Z
71. 34. Z
72. 50. Z

72. 60. Z
74. 12. Z

74. 14. B

74. 40. Z
74. 70. Z
85. 32. D

90. 00. A
90. 00. C
91. 33. Z

92. 61. Z
92. 62. Z
93. 04. Z
93. 05. Z

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY
DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH
ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I
LICZĄCYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM USŁUG
DORADZTWA PODATKOWEGO
ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
REKLAMA
SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA
ZAKWATEROWANIA

BEZ

WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW
USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE
INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
SKLASYFIKOWANA

NIE

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

Członkowie Klubu Sportowego "Pogoń" dzielą się na:

1. honorowych, honorowych prezesów
2. zwyczajnych
3. wspierających
4. uczestnicy

§9
Członek honorowy - tytuł honorowego prezesa lub członka Klubu Sportowego "Pogoń"
w Rudzie Śląskiej - nadawany jest przez Walne Zebranie Klubu Sportowego osobom
legitymującym się wybitnymi zasługami w pracy dla dobra Klubu Sportowego. Honorowy
prezes i honorowy członek Klubu Sportowego "Pogoń" ma prawo:
a/ na podstawie legitymacji do bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy sportowe

organizowane przez Klub Sportowy "Pogoń"
b/ uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Klubu i Walnych Zebraniach Klubu z głosem

doradczym.
§10

Członek zwyczajny - członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoto
wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i zostanie przyjęta przez
składki członkowskie.
Członkowie zwyczajni maj ą prawo do:



1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu oraz wybierania i bycia wybieranym do władz
Klubu,

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 określonych przez Zarząd Klubu,
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,
6. do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a/ przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu Sportowego
b/ regularne opłacanie składek członkowskich
c/ propagowanie celów Klubu Sportowego "Pogoń"
c/ troska o majątek Klubu.

§n
Członkowie wspierający- sponsorzy - członkami wspierającymi - sponsorami mogą by ć
osoby fizyczne i osoby prawne, które popieraj ą cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd
i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

Członkowie wspierający - sponsorzy maj ą prawo do:
1. uczestnictwa 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.
4. Zarząd Klubu może powołać Radę patronacką Klubu dla której określi w odrębnym trybie

zasady działania.

§12

Członkowie uczestnicy
1. Członkiem uczestnikiem Klubu Sportowego "Pogoń" Ruda Śląska może być osoba

niepełnoletnia w wieku od 14 lat, przyjęta po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Klubu Sportowego, za zgodą swego opiekuna, rodziców jak również
kierownictwa szkoły.

2. Członkom uczestnikom do 18 lat nie przysługuje głos stanowiący
oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

§13

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 3 miesięcy

3. zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez 3 miesiące
4. działania na szkodę Klubi
5. rozwiązania się Klubu /^



ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§14

1. Władzami Klubu są:
a/ Walne Zebranie Klubu lub Walne Zebranie Delegatów
b/ Zarząd Klubu,
c/ Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadaj ą zwykłą większością głosów.

§15

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne. Gdy liczba członków Klubu jest wyższa od 100 Walne Zebranie Klubu
będzie zastąpione Zebraniem Delegatów.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na
4 lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej
c/ na wniosek 1/3 ogółu członków

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane.

§16

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a/ uchwalanie programów działalności Klubu, kierowanie działalnością Klubu,
b/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
f/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

Klubu
2. Walne Zebranie Klubu Sportowego "Pogoń" zwoływane jest przez Zarząd Klubu.

O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na
l O dni przed datą zebrania.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Klubu lub
delegaci wybrani wg. zasad ustalonych przez Zarząd Klubu. Każdy uprawniony ma jeden
głos.

4. Postanowienia Walnego Zebrania Klubu są prawomocne w pierwszym terminie przy
obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

5. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszoflfcy
przez Zarząd. f
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§17

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu Sportowego w okresach między walnymi
zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd Klubu składa się od 5 -11 członków wybranych przez Walne Zebranie. Liczbę
członków zarządu ustala każdorazowo walne zebranie.

Wybrani członkowie zarządu na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym na
pierwszym posiedzeniu konstytucyjnym wybieraj ą spośród siebie wg. uznania w głosowaniu
tajnym lub jawnym Prezesa Klubu Sportowego

Zakres obowiązków dla członków zarządu określa nowo wybrany zarząd na swym
pierwszym posiedzeniu roboczym.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na

dwa miesiące.
4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 Członków

Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa, Sekretarza.

§18

1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu a w szczególności:
a/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
c/ uchwalanie okresowych planów i preliminarzy budżetowych,
d/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e/ przyjmowanie i skreślanie członków,
f/ zflfTgfl/flrne majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
g/ składanie sprawozdań z działalności Klubu, ocena działalności sekcji sportowych,
h/ powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
i/ uchwalanie wysokości składek członkowskich.

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia w zakresie reprezentowania
Klubu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przysługuj ą Prezesowi, dwóm
członkom Zarządu. Wymagają one dwóch podpisów.

3. Spory wynikłe między członkami klubu rozpatruje zarząd, którego decyzja jest ostateczna,

§19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.

Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę

przewodniczącego oraz sekretarza.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami zarządu klubu

bądź związane z Klubem umową o pracę.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej maj ą prawo brać udział z głosj

w posiedzeniach Zarządu Klubu.
6. Komisja Rewizyjna Klubu działa kierując się statutem Klu



7. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a/ przeprowadzenie okresowej kontroli dzialałno&ci statutowej i finansowej Klubu,
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 Klubu oraz

stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
d/ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwal, postanowień i

przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, ze mogą one spowodować
nieprawidłowości w dziafeniu Klubu,

e/ występowanie z zadaniem zwotonia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia
niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu dziafen Zarządu.

8. Komisja Rewizyjna Klubu w uzasadnionych ma prawo powoływania biegłych
ksipgowych.

§20

1. Cztonek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub
odwofeny ze skfedu tego organu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, dziafe
niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmie
odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej pofowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ma prawo odwo&ć
się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjecia uchwały o odwołaniu
lub zawieszeniu.

4. Cztonek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej może złożyć rezygnację z pełhienia
funkcji Członka ZarząduKhibu, Komisji Rewizyjnej. Rezygnacja powinna być
przyjęta przez podjecie Uchwały odpowiednio przez Zarząd Klubu, Komisję
Rewizyjną.

§21

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej wfedzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych Członków Klubu. Liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć l /3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§22

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony

Zarząd Klubu.c
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§23

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz klubu, zarządowi klubu
przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
a/ upomnienia,
b/ nagany,
c/ zawieszenia w prawach członka,
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 Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze klubu

§24

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:

a/ składki członkowskie,
b/ darowizny i zapisy,
c/ dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
d/ dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e/ dochody z majątku,
f/ dochody z działalności gospodarczej,
g/ inne wpływy.

§25

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących:
Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza lub dwóch upoważnionych Członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu, rozwiązanie się klubu* nostanowienia końcowe

§26

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większości 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§27

l. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu
podjętej większością 3/4 głosów przy^bc^njeśd co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania. /f ^
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