STATUT
LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
„GDOVIA” W GDOWIE

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „Gdovia”, skrót LKS
„Gdovia”, zwany dalej „Klubem”.
§2
1. Terenem działania Klubu jest miejscowość Gdów, oraz terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2. Siedzibą Klubu jest Gdów w gminie Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie.
§3
Klub jest stowarzyszeniem i działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie
posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). oraz niniejszym Statutem.
§4
Klub posiada osobowość prawną.
§5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji celów statutowych
Klubu, Zarząd może zatrudniać pracowników.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.
§7
Klub używa pieczęci, posiada odznakę organizacyjną, proporzec oraz flagę.

§8
Barwami Klubu są kolory: zielony, biały, czerwony.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§9
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz sportu wśród społeczności Gminy Gdów
oraz rozwoju, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez
wykonywanie zadań w zakresie:
1) kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz amatorskiego sportu wyczynowego;
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) turystyki i krajoznawstwa;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
9)

przeciwdziałania patologiom społecznym;

10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
11) ratownictwa i ochrony ludności;
12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
§ 10
Klub realizuje swoje cele, poprzez:

1) zakładanie i organizacje sekcji sportowych;
2) uczestniczenie w szkoleniach;
3) organizacje szkoleń i zawodów sportowych;
4) otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju różnych
dyscyplin sportu;
5) dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i sportowego zawodników oraz działaczy;
6) branie udziału w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych;
7) propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji
programów środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych;
8) organizacje obozów szkoleniowych dla zawodników;
9) organizacje imprez okolicznościowych i integracyjnych dla członków Klubu;
10)zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich
rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację;
11) współdziałanie w zakresie rozwoju dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z
właściwymi instytucjami i organizacjami;
12) współpracę z samorządem lokalnym, szkołami i instytucjami społecznymi;
13)prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Klubu.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) zawodników;
3) uczestników;
4) honorowych;
5) wspierających.

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polski przyjęci przez Zarząd Klubu
na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami zawodnikami mogą być pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polski przyjęci przez
Prezesa Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkami uczestnikami mogą być małoletni o których mowa w art.3 Ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach, przyjęci przez Prezesa Zarządu lub, Sekretarza, na podstawie pisemnej deklaracji.
1) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
2) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
4. Osoby o których mowa w ust. 2 mogą być wyłącznie członkami zawodnikami.
5.Osoby o których mowa w ust. 3 mogą być wyłącznie członkami uczestnikami.
6. Członkami zawodnikami i uczestnikami mogą być, cudzoziemcy, bez względu na miejsce
zamieszkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
7. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
8. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie
cele Klubu, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący;
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach
określonych przez Zarząd Klubu;
3) korzystać z urządzeń Klubu;
4) zgłaszać postulaty i wnioski do Zarządu oraz oceniać jego działanie;
5) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu;
6) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymacje członkowską;
7) mają prawo do otrzymywania pomocy od Klubu w celu osiągnięcia sukcesu sportowego.
2. Członkowie zawodnicy mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem ustępu 1 pkt. 1 i 4.
3. Członkowie uczestnicy mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem ustępu 1 pkt. 1 i 4.

4. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem ustępu 1 pkt. 1,4 i 7, oraz są
zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.
5. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem ustępu 1 pkt. 1, 4 i 7, oraz
są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 14
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych.
§ 15
1. Kandydat do Klubu składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i
zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto deklaracja powinna zawierać :
1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, adres
zamieszkania, numer telefonu,
2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z
właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Klubu decyduje Zarząd w formie uchwały. O
swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. O przyjęciu w poczet członków zawodników i uczestników Klubu decyduje zgodnie z Statutem §
12 ust.2 i ust. 3, Prezes lub Sekretarz w formie decyzji. O swojej decyzji Prezes lub Sekretarz
niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w
terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o uchwale Zarządu, lub decyzji Prezesa albo
Sekretarza .
§ 16
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1) aktywnej działalności na rzecz Klubu oraz branie czynnego udziału w pracach Klubu;
2) zapoznania się ze Statutem, i obowiązującymi regulaminami oraz przestrzeganiem ich;
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego - dotyczy członków drużyn;
4) reprezentowania barw Klubu i dbania o jego dobre imię;
5) propagowania sportu i wychowania fizycznego oraz pozyskiwania nowych członków;
6) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub;
7) regularnego opłacania składki członkowskiej;

8) członkowie wspierający zobowiązani są do udzielania pomocy Klubowi w realizacji jego
statutowych zadań.
§ 17
1.Członek Klubu może być skreślony z listy członków Klubu w przypadku:
1) wystąpienia do Zarządu zgłoszonego na piśmie, po uprzednim rozliczeniu się z Klubem;
2) śmierci;
3) działania na szkodę Klubu;
4) rozwiązania się Klubu;
5) uchwały Zarządu;
6) nieopłacania składek członkowskich dłużej niż trzy miesiące;
7) postępowania które dyskwalifikuje daną osobę jako członka stowarzyszenia lub godzi w jego dobre
imię.
2.Od decyzji o skreśleniu z listy członków Klubu, przysługuje stronie prawo odwołania się do
Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez, Zarząd lub Prezesa Zarządu
w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu, lub innego naruszenia
postanowień statutu, uchwał i regulaminów Klubu.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych zawartych w § 13 pkt.1 , oraz obowiązków zawartych w § 14 ust.1,2,3,4,5,6,8, jednak nie
dłużej niż sześć miesięcy.
5. Od decyzji o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do
Zarządu Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej decyzji.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 18
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Prezes Zarządu;

4) Komisja Rewizyjna.
§ 19

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w
zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 20
1.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może
być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o
punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3.Walne Zebranie Klubu po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego Zebrania,
a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie;
2) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Klubu;
3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych;
4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
5) wybór Zarządu od 5 do 15 osób, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków;
6) wybór Komisji Rewizyjnej od 3 do 5 osób, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków;
7) odwoływanie członków zarządu i komisji rewizyjnej : po rozliczeniu o którym mowa w § 27 Statutu
Klubu;
a) na osobisty wniosek Członka za zgodą Zarządu;
b) na wniosek Zarządu w przyjętej uchwale w większości 2/3 głosów za ,w obecności co najmniej
3/4 ogólnej liczby członków Zarządu;
c) na wniosek 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu, za zgodą Zarządu;
8) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu;
9) rozpatrywanie i przyjmowane sprawozdania z działalności Klubu;
10) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
11) ustalanie dla członków zwyczajnych wysokości i terminu opłaty rocznej składki członkowskiej;

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
13) nadawanie godności Honorowego Prezesa i Honorowego Członka;
14) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i Członków Klubu.
§ 21
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający.
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej, 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, i bez względu na liczbę
obecnych w drugim terminie, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu przynajmniej raz w roku jako sprawozdawcze i
co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
2. Zawiadomienie Zarządu o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków i
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, musi zachowywać siedmio dniowy okres
powiadomienia Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane jako skutek:
1) uchwały Zarządu;
2) wniosku Komisji Rewizyjnej;
3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia
wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Zawiadomienie Zarządu o drugim terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków
i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie musi zachowywać siedmio dniowego terminu
powiadomienia Członków, którym mowa w § 23 ust.2
§ 24
1.Zarząd i Komisja Rewizyjna mają obowiązek do ukonstytuowania się w ciągu 7 dni od daty wyboru.
2.Do dnia ukonstytuowania się nowych władz, Klub reprezentuje ustępujący Prezes Zarządu.

3.Nowo ukonstytuowane władze Klubu przejmują dokumenty oraz majątek w sposób protokolarny.
§ 25
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
§ 26
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego
Zebrania Członków.
2. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz.
3. Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa, I Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Sekretarza, i Skarbnika
którzy tworzą Prezydium Zarządu.
4. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określają regulaminy uchwalone przez
Zarząd.
5. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków.
6. Zarząd kieruje pracami Klubu poprzez podejmowanie uchwał.
7. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się minimum 2 razy w roku.
8. Sekretarz Zarządu protokółuje posiedzenia Zarządu, a w przypadku nieobecności na posiedzeniu,
Zarząd z pośród obecnych wybiera protokolanta.
9. Zarząd powołuje sekcje i ich kierowników oraz określa ich zakres działania.
10. Zarząd ustala wzory odznak klubowych proporców i flagi, zgodnie z barwami Klubu.
11. Zarząd wydaje opinie, dotyczące planowanych inwestycji sportowych na terenie działania Klubu.
12. Zarząd powołuje komisje problemowe i zatwierdza ich regulaminy działania.
13. Zarząd ustala plany działania.
14. Zarząd podejmuje uchwały o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników Klubu.
15. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i
zakres działania.
16. Zarząd przyjmuje członków zwyczajnych i skreśla ich z listy członków Klubu.
17. Zarząd ustala wysokość termin i formę opłaty rocznej składki członkowskiej w Klubie:
a) dla członków zawodników;
b) dla członków uczestników –w tym przypadku składka członkowska może być zróżnicowana w
zależności od przynależności do drużyny.

18. Zarząd przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, Członków Zarządu obecnych na
posiedzeniu, chyba że zapisy Statutu przewidują inaczej.
§ 27
Ustąpienie członka zarządu z zajmowanej funkcji jest możliwe tylko pod warunkiem rozliczenia się z
Klubem z powierzonych spraw, w sposób protokolarny oraz po zatwierdzeniu przez Zarząd.
§ 28
Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 29
1. Prezes Zarządu jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2..Prezes działa i wykonuje swoje obowiązki w oparciu o Statut oraz kierunki działania wyznaczone
przez Walne Zgromadzenie oraz uchwały Zarządu.
3. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
2) kierowanie całokształtem działalności Klubu, poprzez wydawanie zarządzeń;
3) rozdzielanie zadań pomiędzy członków Zarządu i Klubu, i rozliczanie z ich wykonania;
4) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków, oraz Zarządu;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz Zarządu;
6) zwoływanie posiedzeń Zarządu;
7) przyjmowanie członków zawodników i uczestników Klubu;
8) skreślanie z listy członków zawodników i uczestników Klubu;
9) zawieszanie członków Klubu;
10) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Klubu;
11) ustalanie opłat za korzystanie z urządzeń Klubu;
12) zwalnianie członków z opłacania składek członkowskich, na ich pisemne prośby jednak nie więcej
niż 15% ogólnej liczby członków Klubu.
§ 30
W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez Prezesa, o których mowa w
ust.3 obowiązki przejmuje I Wiceprezes.

§ 31
W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez Prezesa lub
Wiceprezesa, o których mowa w ust.3 obowiązki przejmuje II Wiceprezes.

I

§ 32
W razie ustąpienia Prezesa Zarządu, zgodnie z § 27, w czasie trwania kadencji, Zarządowi
przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród siebie, który pełni tę funkcję do czasu
najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
§ 33
Sekretarz Zarządu organizuje i prowadzi prace biurowe Klubu oraz przyjmuje członków zawodników
i uczestników do Klubu.
§ 34
Skarbnik Zarządu prowadzi i nadzoruje gospodarkę finansową Klubu.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, o liczbie członków Komisji Rewizyjnej decyduje uchwała
Walnego Zebrania.
2. Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli Klubu i nie uczestniczy w organach
decyzyjnych przy podejmowaniu decyzji za wyjątkiem prawa wyborczego.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej
działalności Klubu lub każdorazowo na wniosek Walnego Zebrania.
5. Komisja rewizyjna ma prawo żądać od Członków Klubu pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć we wszystkich pracach Klubu.
7. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności
oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
8. Komisja Rewizyjna w trakcie przeprowadzanej kontroli ma prawo żądać od Zarządu:
1) wyjaśnień udzielonych w terminie do 7 dni po wystosowaniu żądania;
2) usunięcia nieprawidłowości w terminie do 30 dni, po dacie złożenia wniosku w Zarządzie.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek Komisji ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

10. Komisja rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
11. Członkowie komisji rewizyjnej są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 36
1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo kooptacji.
2.Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
3. Członkowie władz Klubu pochodzący z kooptacji muszą być zatwierdzeni przez Walne Zebranie
Członków, zwołane w terminie 3 miesięcy daty dokonania kooptacji.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu
§ 37
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
1) składki członków Klubu;
2) opłaty i wpłaty członków Klubu;
3) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub;
4) dotacje;
5) darowizny;
6) zapisy;
7) wpłaty otrzymane od sponsorów;
8) środki pochodzące z innej działalności statutowej Klubu.
3. Składki członkowskie dla członków zwyczajnych powinny być wpłacane do Klubu zgodnie z
ustaleniami Walnego Zebrania, a w przypadku członków zawodników i uczestników zgodnie z
ustaleniami Zarządu ,wyrażonej w uchwale. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według
zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od daty przyjęcia na Członka Klubu.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd oraz Prezes Zarządu.
§ 38
Majątek Klubu może być użyty wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 39
1. Do podpisu na fakturach, rachunkach oraz wpłat i wypłat do kasy, innych finansowych
dokumentach kasowych lub bankowych, wymagany jest podpis jednoosobowo Prezesa , lub
Skarbnika, lub łącznie zgodnie z § 28.
2.Wszelkie zobowiązania prowadzące do uszczuplenia majątku nieruchomego Klubu wymagana jest
zgoda Walnego Zebrania, wyrażona w uchwale podjętej większością 2/3 głosów.
3.Wszelkie zobowiązania prowadzące do uszczuplenia majątku ruchomego i funduszów Klubu
opiewające na kwotę wyższą niż 15 000zł.(piętnaście tysięcy złotych), wymagana jest zgoda Zarządu,
wyrażona w uchwale podjętej większością 2/3 głosów.
§ 40
Klubowi zabrania się:
1)zaciągania pożyczek finansowych;
2) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu;
3)przekazywania majątku ruchomego i nieruchomego Klubu na rzecz swoich członków;
4) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz swoich członków, chyba że
wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowych celów Klubu określonych w § 9;
5) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie władz Klubu.

Rozdział 6
Nagrody i kary
§ 41
1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
2.Zasady oraz tryb wyróżniania i nagradzania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
§ 42

1.W razie naruszania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Klubu, Zarządowi
przysługuje prawo wymierzenia członkowi Klubu następujących kar porządkowych:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach członka Klubu na okres do sześciu miesięcy;
4) skreślenia z listy członków Klubu.
2.W razie naruszania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Klubu, Prezesowi
Zarządu przysługuje prawo wymierzenia członkowi Klubu następujących kar porządkowych:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w prawach Członka Klubu na okres do sześciu miesięcy.
3.Zasady i tryb nakładania kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
4.Od uchwały Zarządu o nałożeniu kary członkowi Klubu przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o
nałożeniu kary.
5. Od decyzji Prezesa o nałożeniu kary członkowi Klubu przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Zarządu Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o nałożeniu kary.
6. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 43
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Klubu
na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków
zwyczajnych.
§ 44
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Klubu, zostanie zagospodarowany zgodnie z uchwałą Walnego
Zebrania Członków Klubu.
4.W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Klubu przechodzi na rzecz Gminy Gdów.
§ 45
Nowelizacja Statutu LKS Gdovia została uchwalona przez Walne Zebranie Członków LKS Gdovia w
Gdowie w dniu 05.01.2013r. i została zapisana w 46 §.
§ 46
Do interpretacji zapisów niniejszego Statutu upoważnione jest Prezydium Zarządu.
Podpisy:
(W oryginale Członkowie Zarządu)

