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STATUT
MIEJSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
„PODHALE” NOWY TARG

Tekst jednolity po zmianach dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
MMKS w Nowym Targu w dniu 09 Luty 2015 roku

Statut Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „PODHALE” Nowy Targ

Tekst jednolity
Rozdział I
Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania.
§ 1.
Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „PODHALE” Nowy Targ, zwany w dalszych
postanowieniach statutu „Klubem” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym
i posiada osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest miasto
Nowy Targ.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami
kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3.
Klub używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczególnych. Barwami klubu są kolory ( od lewej strony): żółty- niebieski czerwony. Logo klubu stanowi tarcza w kolorze od lewej strony żółty – niebieski – czerwony .
W górnej części tarczy znajduje się nazwa klubu. Centralnym punkcie tarczy znajduje się
szarotka z kijem hokejowym.
Kolory zastosowane w Logo klubu:
 Obramowanie tarczy – złoty
 Kolory wewnątrz tarczy – żółty – niebieski – czerwony
 Obramowanie szarotki – złoty
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 Wypełnienie szarotki – biały - żółty
 Kij hokejowy – złoty
 Litery nazwy klubu – złote
Obramowania, litery oraz kij hokejowy pogrubione. Szczegółowy opis Logo klubu stanowi
załącznik do statutu.
§ 4.
Klub, na zasadach pełnej autonomii, może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania.
§6
Celem Klubu jest:
1. organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród członków, ich
rodzin oraz sympatyków popierających cele statutowe Klubu,
2. kształtowanie postaw swoich członków i wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport
3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
4. inicjowanie tworzenia publicznych szkół sportowych:
a) podstawowych;
b) gimnazjalnych;
b) ponadgimnazjalnych;
c) wyższych
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5. działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na
rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
6. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej.
§7
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie sekcji sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,
2) organizowanie imprez sportowych,
3) uczestnictwo w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych w lokalnych, między
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach i rozgrywkach sportowych
organizowanych przez inne kluby i związki sportowe,
4) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego,
5) utrzymanie i właściwe gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowymi,
6) zapewnienie swoim członkom dostępu do bazy szkoleniowej, sprzętu i urządzeń oraz obiektów
sportowych,
7) współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i regionu oraz organizacjami sportowymi w
zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych do uprawiania sportu i rekreacji,
8) prowadzenie działalności gospodarczej i pożytku publicznego w różnych formach w celu
uzyskania środków finansowych na realizację statutowych zadań Klubu,
9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, obozów sportowych, rekreacyjnych,
10)

wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

11)

stałe podnoszenie poziomu sportowego zawodników.

12)

udzielanie stypendiów zawodnikom Klubu.
§8

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „PODHALE” Nowy Targ jest klubem wielosekcyjnym
1) Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji
statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej
działalności statutowej Klubu,
2) Zawodnicy reprezentujący sekcje sportowe Klubu, nie mogą być jednocześnie zawodnikami
w innych klubach sportowych, w dyscyplinach prowadzonych przez Klub,
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3) powołaniu sekcji i jej likwidacji decyzję podejmuje Zarząd Klubu.
§9
1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub może prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Klubu może zawierać umowy dla
zabezpieczenia realizacji swoich przedsięwzięć gospodarczych z wszelkimi podmiotami
posiadającymi stosowne uprawnienia i zezwolenia.
3. Działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klub kieruje Zarząd Klubu .

Rozdział III
§ 9Rozdzi
Działalność pożytku publicznego.
§ 10
Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Klub jest działalność społecznie użyteczna
prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie , w zakresie :

1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
2. organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
3. kształtowanie postaw społecznych i wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport
4. działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na
rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
§ 11
1. Statutowa działalność Klubu w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej i może
być świadczona odpłatnie i nieodpłatnie na rzecz ogółu społeczności .
2. Klub prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego .
3. Wynagrodzenie Klubu w odniesieniu do danego rodzaju działalności pożytku publicznego
nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji kosztów bezpośrednich tej
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działalności.
4. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności
pożytku publicznego nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni
§ 12
Cały dochód z działalności pożytku publicznego służyć może wyłącznie realizacji celów i zadań
zawartych w § 10
§ 13
Prowadzona przez Klub działalność pożytku publicznego jest odrębnie ewidencjonowana
organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 14
Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Klub kieruje Zarząd Klubu.
1. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnych wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
§ 15
Nadzór nad działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Klub sprawuje Komisja
Rewizyjna, która jest niezależna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej a jej członkowie
nie mogą:
1) być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu , w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
2) być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne , ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe .
3) za pełnienie funkcji w tym organie otrzymywać wynagrodzenia wyższego niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni .
§ 16
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
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„osobami bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, ze to
wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Klubu,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 17
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) kandydatów;
2) zwyczajnych;
3) wspierających;
4) honorowych
2. Członków kandydatów, zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu po
spełnieniu warunków, o których mowa w Statucie.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczą zdolność do czynności prawnych,
mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w
składzie zarządu klubu większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu, bez
prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 18
1. Członkiem Kandydatem może być osoba, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do
Klubu.
2. Członkiem zwyczajnym, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, może być osoba, która posiada co
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najmniej ośmiomiesięczny staż członkowski w Klubie i złoży wniosek o przyjęcie w poczet
członków zwyczajnych

§ 19
Członkiem wspierającym Klubu mogą być osoby fizyczne lub prawne uznające cele statutowe
Klubu oraz wspierające materialnie i rzeczowo działalność Klubu.

§ 20
1. Członkowie Kandydaci, mają prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach Klubu, zgłaszać wnioski do Władz Klubu w sprawach
związanych z działalnością Klubu, zabierać głos w dyskusji nad bieżącymi sprawami Klubu,
przy czym nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego;
2) uczestniczyć w lokalnych, międzywojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych oraz przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez Klub;
3) korzystać z innych uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Klubu;
4) nosić odznakę, posiadać legitymację członkowską oraz reprezentować barwy Klubu.
2. Członkowie zwyczajni, mają prawo:
1) wybierać i być wybranymi do władz Klubu;
2) uczestniczyć w zebraniach Klubu, zgłaszać wnioski do Władz Klubu w sprawach
związanych z działalnością Klubu, zabierać głos w dyskusji nad bieżącymi sprawami Klubu;
3) uczestniczyć w lokalnych, międzywojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych oraz przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez Klub;
4) korzystać z innych uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Klubu;
5) nosić odznakę, posiadać legitymację członkowską oraz reprezentować barwy Klubu;
3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach Klubu, zgłaszać wnioski do Władz Klubu w sprawach
związanych z działalnością Klubu, zabierać głos w dyskusji nad bieżącymi sprawami Klubu,
przy czym nie posiadają biernego prawa wyborczego;
2) w pozostałym zakresie posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
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§ 21
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3) stałego podnoszenia poziomu swojej sprawności fizycznej w okresie czynnego
uprawiania sportu,
4) godnego reprezentowania Klubu w imprezach i zawodach sportowych,
5) regularnego opłacana składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne
Zebranie Członków.
6) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń ( członkowie wspierający)

§ 22
1. Osobom fizycznym lub prawnym wybitnie zasłużonym w działalności Klubu może być
nadana godność członka honorowego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi maja wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego, ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 23
1. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu może być nadana godność
honorowego prezesa Zarządu.
2. Godność honorowego prezesa nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

§ 24
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, złożonej na piśmie na ręce Zarządu;
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
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nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań
względem Klubu przez okres 6 miesięcy;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) definitywnej zmiany barw klubowych przez zawodnika;
5) śmierci członka lub ogłoszenia upadłości, postawienia w stan likwidacji, utraty osobowości
prawnej przez członka wspierającego.;
6) rozwiązania Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie
wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Do czasu
rozpoznania odwołania prawa członka są zawieszone. Sąd Koleżeński jest obowiązany
rozpoznać odwołanie w terminie 30 dni od jego otrzymania. Uchwała Sądu Koleżeńskiego
wydana na skutek odwołania jest ostateczna.

§ 25
W przypadku naruszania postanowień statutu, regulaminów Klubu lub uchwał jego władz na
członka Klubu mogą być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd
Klubu.
§ 26
1.

Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych celów Klubu mogą otrzymywać
wyróżnienia i nagrody.

2.

Rodzaje wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

3.

W razie naruszenia Statutu, uchwał i postanowień Władz Klubu na wniosek Zarządu, Sąd
Koleżeński może wyznaczyć kary:
a) upomnienia, nagany, kary finansowe
b) zawieszenie w prawach członkowskich, wykluczenie z Klubu

4. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego, o której mowa w punkcie 3, służy odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Do czasu rozpoznania
odwołania prawa członka są zawieszone. Uchwała Walnego Zebrania Członków, wydana na
skutek odwołania, jest ostateczna.
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Rozdział V
Władze Klubu

§ 27
1. Władzami klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński
2.

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą
większością głosów.
4. W przypadku wakatu, każdemu z organów władzy Klubu przysługuje prawo kooptacji
nowego członka, przy czym liczba dokooptowanych w czasie kadencji nie może przekroczyć 1/2
składu pochodzącego z wyboru.
5. Powstanie wakatu na stanowisku Prezesa Klubu wymaga zwołania nadzwyczajnego
walnego zebrania.
6. Wybór Władz Klubu następuje w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
7. Uchwały Władz Klubu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów, a w przypadku
równej ilości głosów - głos Prezesa lub Przewodniczącego liczy się podwójnie.

§ 28
1.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i zwoływane jest przez
Zarząd, co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
2.
terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Klubu
obowiązany jest zawiadomić wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie winno być wystawione w siedzibie Klubu oraz miejscu ogólnie dostępnym
(strony internetowe, tablica ogłoszeń).
3.
Materiały i dokumenty przygotowane na Walne Zebranie Członków powinny być
udostępnione na 7 dni przed terminem zebrania – wyłożone do wglądu w biurze Klubu.
4.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Statut Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „PODHALE” Nowy Targ

§ 29
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy udziale, co najmniej 50% ogółu członków
w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten
został podany w zawiadomieniach.
2. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad.
3.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30
1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu

1) z inicjatywy własnej,
2) wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) wniosku co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni
od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 31
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu;
2) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianach,
3) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
4) wybór i odwołanie;
a) Prezesa Zarządu;
b) Członków Zarządu,
c) Komisji Rewizyjnej;
d) Sądu koleżeńskiego
5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz opłat;
6) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności ustępujących władz;
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7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
8) nadawanie godności honorowego członka Klubu i honorowego prezesa Zarządu
9) podejmowanie uchwały o utworzeniu przez Klub spółki prawa handlowego lub fundacji.

§ 32
1.

Zarząd Klubu jest organem władzy działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd Klubu składa się z 5 – 11 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
Liczebność wybieranego Zarządu uchwala Walne Zebranie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 2
miesiące.
4. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności, co
najmniej 50% członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. Uchwały Zarządu
Klubu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów głos Prezesa liczy się podwójnie.
5. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Klubu.

§ 33
Klub na zewnątrz reprezentowany jest przez dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.

§ 34
Do kompetencji Zarządu należy:
1.

reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2.

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.

kierowanie całokształtem działalności Klubu,

4.

uchwalanie planów działalności sportowej i planów finansowych oraz ich realizacja,

5.

prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego,
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6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków,
7.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych, sekcji sportowych,
autonomicznych sekcji sportowych i zatwierdzania ich regulaminów oraz nadzorowanie ich
działalności,
9.

przyjmowanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu,

10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji,
11. rozstrzyganie sporów zaistniałych w Klubie,
12. zatwierdzanie systemu wyróżnień i kar stosowanych w Klubie,
13. występowanie z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego i honorowego Prezesa
Zarządu,
14. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu.

§ 35
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zarządu, któremu przewodniczy Prezes
Zarządu Klubu.
2. Zarząd wybiera ze swego grona, 1-3 wiceprezesów, sekretarza którzy stanowią Prezydium
Zarządu a pozostałym członkom przydziela określone zadania.
3. Prezydium w okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu wykonuje jego uprawnienia w
zakresie określonym w regulaminie działania Zarządu Klubu.
4. Członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą w ciągu dwóch
najbliższych kadencji wchodzić w skład władz Klubu.

§ 36
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków.
2.

Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
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1) Kontrola rocznego sprawozdania finansowego Klubu oraz wnioskowanie do Walnego
Zebrania Członków o jego przyjęcie,
2) kontrola działalności statutowej, gospodarczej, finansowej Klubu,
3) wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków i zgłaszaniu
wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
5) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członków Zarządu i
członków Sądu Koleżeńskiego w razie ich bezczynności.
4. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin
zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
5. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo
uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Klubu i jego prezydium z głosem doradczym.
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków.

§ 37
1. Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym spory pomiędzy członkami klubu oraz
wnioski dyscyplinarne wniesione przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną
2. Sąd Koleżeński działa na podstawie „Regulaminu Sadu Koleżeńskiego” opracowanego przez
Sąd Koleżeński i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Od decyzji Sadu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków,
którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

§ 38
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
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§ 39
Na fundusz składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje i darowizny, wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
3) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
4) dochody z organizowanych imprez,
5) dochód z pożytku publicznego.

§ 40
1.

Działalność finansowa Klubu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub jednego z
wiceprezesów Zarządu.
4. Zarząd Klubu może udzielać pełnomocnictwa ogólnego do działania w imieniu Klubu przed
stosownymi instytucjami i władzami oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 41
1. Uchwała w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się klubu podejmowana jest przez
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy
liczby członków posiadających głos stanowiący.
2. Po likwidacji Klubu majątek przejmuje - Urząd Miasta Nowy Targ. W przypadku
reaktywowania działalności Klubu Urząd Miasta Nowy Targ przekaże majątek prawnemu
następcy Klubu
3. Klub może tworzyć spółki prawa handlowego oraz fundacje

