STATUT Młodzieżowego Klubu Sportowego
„POMEZANIA MALBORK”
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Rozdział I Postanowienia Ogólne.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy Klub Sportowy POMEZANIA MALBORK, zwane dalej Klubem.
§2
1. Klub działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 127, poz.
857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z póź. zm.),
zwanych dalej ustawami oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Klub podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
3. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
4. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych związków sportowych oraz innych organizacji o
podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
5. Siedzibą Klubu jest miasto Malbork.
6. Barwami klubu są barwy Biało-Czarno- Żółte. Klub posługuje się logotypem, który stanowi załącznik nr 1 do
Statutu.
6. Nazwa podlega ochronie prawnej.
7. Wyraża się zgodę na używanie skróconej nazwy Klubu: MKS
§3
1. Klub opiera swa działalność na społecznej pracy ogółu swych członków, działaczy, trenerów.
2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których celem jest promocja zdrowia
lub podobna działalność.
Rozdział II Cele i sposoby działania
§4
Klub realizuje cele:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. Upowszechnianie, rozwój i dalsze podnoszenie poziomu dyscypliny sportowej-piłki nożnej.
3. Zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym w tej
dyscyplinie sportowej.
4. Kształtowanie odpowiednich postaw, wysokiego morale, godności obywatelskiej i patriotycznej poprzez
uprawianie piłki nożnej
5. Podnoszenie poziomu sportu jakim jest piłka nożna, poprzez popularyzację tej dyscypliny oraz powszechnej
nauki gry w piłkę nożną
6. Prowadzenie treningu ogólnorozwojowego, umożliwiającego członkom wykorzystanie zdobytych
umiejętności w różnych dziedzinach sportu.
7. Stwarzanie członkom warunków do udziału w sekcji Klubu, zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami
rozwoju psychofizycznego.
8. Doprowadzanie członków do najwyższego poziomu sportowego, przy równoczesnym osiągnięciu wysokiego
poziomu etycznego.
9. Działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki, oświaty, edukacji i wychowania oraz organizacja
różnych form wypoczynku.
10. Promowanie wśród członków postawy FAIR PLAY oraz zdrowego trybu życia. Nauczanie członków
prawidłowych zachowań w stosunku do drugiej osoby nie tylko w sporcie, ale również w życiu codziennym.
11. Reprezentowanie miasta Malbork i powiatu malborskiego.
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§5
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Dbanie o dobre imię Klubu oraz podejmowanie działań, mających na celu ochronę jego interesów.
2. Prowadzenie podstawowej nauki gry w piłkę nożną oraz organizowanie szkolenia w ramach systematycznego
treningu sportowego i zdrowotnego.
3. Zatrudnianie do prowadzenia zajęć osób odpowiedzialnych, posiadających odpowiednie wykształcenie i
doświadczenie oraz ceniących sobie ponad wszystko dobro szkolonego sportowca, a nie dobro własne.
4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz branie udziału w imprezach i zawodach krajowych i
międzynarodowych.
5. Integracja członków Klubu poprzez urządzanie odczytów nt. sportu i wychowania sportowego oraz
organizowanie wycieczek i imprez o charakterze poznawczym, kulturalnym, rekreacyjnym i wychowawczym.
6. Organizowanie obozów szkoleniowych letnich i zimowych w celu podnoszenia poziomu sportowego.
7. Popularyzowanie za pośrednictwem mediów dorobku sportowego wśród lokalnej społeczności.
8. Prowadzenie ścisłej współpracy z organami administracji publicznej.
9. Stałe czerpanie z dorobku i doświadczenia innych klubów sportowych oraz stowarzyszeń.
10. Podejmowanie prób związanych z pozyskaniem sponsorów.
11. Organizowanie spotkań, szkoleń, wydarzeń popularyzujących naukę, oświatę i edukację.
Rozdział III Członkostwo w stowarzyszeniu
§6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
3. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie (obywatele polscy i cudzoziemcy, w tym także nieposiadający
stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Klubu i deklarujące
aktywny udział w ich realizacji.
4. Członkami Klubu mogą być także małoletni, jednakże ci ostatni jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych
udzieloną w formie pisemnej.
§7
Członkiem zwyczajnym jest osoba, która:
a) ukończyła 18 lat i zgłosiła deklarację wstąpienia do Klubu,
b) nie ukończyła 18 lat i zgłosiła deklarację wstąpienia do Klubu załączając pisemną zgodę przedstawiciela
ustawowego.
§8
Członkiem honorowym może być osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się dla rozwoju Klubu oraz
sportu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Prezesa Zarządu. Członek honorowy
ma pełne prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek członkowskich. Członek honorowy
nie może zostać skreślony z listy członków Klubu

§9
Prawo do głosu stanowiącego oraz biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu posiadają wszyscy
członkowie zwyczajni. Prawo czynnego prawa wyborczego posiadają jedynie członkowie zwyczajni, którzy
ukończyli 18 rok życia.
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§ 10
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia z równoczesnym
zobowiązaniem się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Klubu,
2. Brać udział w pracach Klubu,
3. Zaskarżyć do Walnego Zebrania Członków uchwałę Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków
Klubu w terminie 7 dni od dnia wykreślenia,
4. Wyboru i wybieralności do władz klubu, brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu, z zachowaniem
zapisu § 9.
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§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu;
2. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu;
3. Podanie aktualnego kontaktu i adresu e-mail, jak również bieżące informowanie Zarządu o zmianach w
danych kontaktowych;
4. Udział w zebraniach oraz w Walnym Zebraniu Członków;
5. Regularne opłacanie składek członkowskich dla członka zwyczajnego, których wysokość ustala Zarząd. Z
opłacania składki zwolniony może być wyłącznie członek honorowy Klubu.
§ 13
Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje w przypadku:
1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa – rezygnację należy złożyć na ręce Prezesa;
2. Skreślenia z listy członków Klubu w razie sprzecznego postępowania ze statutem, regulaminami i
uchwałami Zarządu. Zarząd w formie pisemnej informuje członka o skreśleniu oraz podaje przyczyny
skreślenia informując jednocześnie o terminie odwołania;
3. Śmierci;
4. Nieopłacenia składek członkowskich we wskazanym terminie. Decyzje podejmuje Zarząd w drodze
uchwały.
5. Niewykonania postanowień § 17 pkt. 2. – skreślenie następuje w trybie natychmiastowym w trakcie
sprawdzania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków – bez konieczności pisemnego
powiadamiania członka o skreśleniu;
6. Wykonania postanowień § 17 pkt. 2, jednakże nie uczestniczenia, bez podania przyczyny, w dwóch
kolejnych Walnych Zebraniach Członków;
7. Rozwiązania Klubu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a wybór tych władz odbywa się w głosowaniu tajnym,
przy obecności, co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania, zwykłą większością
głosów. Uchwały Walnego Zebrania odbywającego się w drugim terminie zapadają zwykłą większością
głosów bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.
§ 16
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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2. O ile statut nie stanowi inaczej, Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania
odbywającego się w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
członków Klubu.
3. Obradowanie nad sprawami nieprzewidzianymi w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu możliwe jest,
jeżeli uchwała w tej sprawie zapadnie zwykłą większością głosów
§ 17
1. Zarząd zwołuje minimum raz w roku zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawcze i co pięć lat jako
wyborcze.
2. Ze względu na oszczędność kosztów Klubu przyjmuje się, że skutecznym jest zawiadomienie o terminie
zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków drogą mailową lub wiadomością sms.
Członek do którego dotarł sms powinien potwierdzić otrzymanie wiadomości. Dowodem na dostarczenie
zawiadomienia jest zrzut z ekranu. Członek, do którego dotarł mail, zobowiązany jest do przesłania w trybie
zwrotnym potwierdzenia o odbiorze zaproszenia do udziału w Zebraniu. Wydruk komputerowy wysłanej
wiadomości do wszystkich członków dołącza się do protokołu, jako dowód skutecznego zawiadomienia.
Członkowie wyrażają zgodę na zbiorowe, za pomocą jednego maila, przesyłanie informacji drogą
elektroniczną.
§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty złożenia
wniosku. W przypadku nieuczynienia tego w wyżej wymienionym terminie przez Zarząd, jego uprawnienie
przechodzi na Komisję Rewizyjną, która powinna zwołać Walne Zebranie w ciągu dwóch tygodni od
upływu terminu przewidzianego dla Zarządu.
3. Gdyby jednak Komisja Rewizyjna nie zwołała nadzwyczajnego Walnego Zebrania, mogą to zrobić w
ciągu tygodnia od upływu terminu przewidzianego dla Komisji Rewizyjnej członkowie, którzy wystąpili z
w/w wnioskiem w liczbie co najmniej 3
§ 19
Członkowie Klubu powinni być powiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
zwyczajnego Walnego Zebrania e-mailem lub wiadomością SMS, zgodnie z procedurą § 25 pkt. 2 co
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
§ 20
1. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 15 minut później tego samego dnia,
może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd w drodze uchwały

§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu;
b) wybór i odwoływanie Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej;
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c) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, a także w sprawie rozwiązywania Klubu i
przeznaczenia jego majątku;
e) nadawanie godności członka honorowego;
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze;
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;
h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie należących do kompetencji innych władz Klubu;
j) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Organów Klubu.
§ 22
2. Zarząd może składać się z 4 do 8 członków z czego 7 wybieranych jest na Zebraniu Wyborczym co 5 lat,
a jeden członek może zostać powołany decyzją Zarządu. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesów,
sekretarza, skarbnika i dyrektora oraz członków. Informację o nowym składzie Zarządu podaje się w formie
zamieszczenia jej na stronie internetowej Klubu w terminie do 7 dni od dnia wyboru nowego Prezesa.
3. Do władz Klubu mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni.
4. Zarząd sprawuje swoje funkcje społecznie. Wynagrodzenie otrzymuje tylko dyrektor , które określa
Zarząd na mocy stosownej uchwały.
5. Odwołanie Prezesa jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.

§ 23
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Ponadto
Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu zwołuje posiedzenie dla rozpatrzenia spraw
niecierpiących zwłoki.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego
członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b) określanie szczegółowych warunków działania;
c) przygotowywanie projektów uchwał oraz propozycji zmian w zapisach statutowych przedstawianych
Walnemu Zebraniu;
d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
e) przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w Statucie i przedstawianie ich Walnemu
Zebraniu;
f) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;
g) zwoływanie Walnych Zebrań;
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich Klubu,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich członków uczestników - zawodników
j) Powołanie Dyrektora Klubu
2. Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Zarządu, a w szczególności:
a) sprawuje ogólne kierownictwo;
b) sprawuje nadzór nad majątkiem stowarzyszenia i działalnością finansową Klubu;
c) akceptuje wydatki Klubu;
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d) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje decyzje wynikające ze stosunku
pracy;
e) zawiera i rozwiązuje umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Klubu
f) reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w imieniu Klubu;
g) składa oświadczenia woli.
h) Zarząd powołuje delegata Na Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej
3. Prezes Zarządu może upoważnić osoby w formie pisemnej, o których mowa w § 24 pkt. 2 do
podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Klubu, powołanym do kontroli jego działalności.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
jej członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.
§ 26
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a) członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia;
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,
poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.
391 i Nr 60, poz. 535).
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli majątkowych, żądanie
wyjaśnień;
3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w
przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

§ 28
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1. W przypadku rezygnacji z działalności któregoś z członków Zarządu bądź wszystkich członków Zarządu
– Zarząd może w trybie natychmiastowym dokooptować wymaganą liczbę członków Zarządu, bądź
poszerzyć skład Zarządu, informując o zmianach na stronie internetowej Klubu oraz przesyłając drogą
mailową informację do wiadomości wszystkich członków zwyczajnych.
2. Rezygnację z członkostwa w Zarządzie członek winien złożyć pisemnie na ręce Prezesa.
§ 29
1. W przypadku rezygnacji z działalności któregoś z członków Komisji Rewizyjnej wybór nowych
członków bądź wszystkich członków Komisji. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej musi odbyć się na
możliwie najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. Rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej członek winien złożyć pisemnie na ręce
Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Zarząd o wszelkich zmianach osobowych dotyczących
składu Komisji Rewizyjnej.
4. Zarząd zobligowany jest do poinformowania członków zwyczajnych o zmianach w składzie Komisji
Rewizyjnej drogą mailową oraz do zamieszczenia aktualnych danych na stronie internetowej Klubu.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego – ustępujący Przewodniczący winien złożyć pisemny
wniosek na ręce Prezesa, a ten zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, celem wyboru nowego
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V Majątek Stowarzyszenia.
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej i działalności statutowej odpłatnej oraz ofiarności
publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd zgodnie z § 24 pkt.2.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
a) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo 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 „osobami bliskimi”,
b) przekazywany na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,
d) przeznaczony na zakup 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.
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizacje celów
statutowych oraz na pokrycie kosztów wynikających z działalności stowarzyszenia.
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§ 32
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia, działalność gospodarcza, jeśli będzie prowadzona, będzie
wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 33
1. Prawo do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
mają: Prezes Zarządu lub Dyrektor jednoosobowo lub Wiceprezes i jeden z członków Zarządu działający
łącznie.
2. Prezes lub osoba upoważniona prowadzi w imieniu Stowarzyszenia korespondencję bieżącą, podpisuje
pisma, dokumenty, druki itp.
Rozdział VI Działalność odpłatna i gospodarcza
§ 34
1. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. 2003 r. nr 96, poz. 873).
Wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie osób zatrudnionych
przy wykonywaniu zadań nie może
przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.
2. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie pobierając
wynagrodzenia za świadczone usługi.
3. Decyzje, co do odpłatnego realizowania konkretnych działań z zakresu działalności pożytku publicznego
każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Działalność gospodarcza
§ 35
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy.
2. Do podjęcia decyzji o podjęciu działalności gospodarczej jest Zarząd, który podejmuje ją w drodze
uchwały.
Rozdział VII Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 36
1. Uchwalenie zmiany statutu oraz podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu przez Walne Zebranie
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaga zwykłej większości
przy wyżej wymienionym quorum.
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Klubu.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nieuregulowanych w statucie, zastosowanie
mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
Rozdział VIII Przepisy końcowe.
§ 37
1. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres
działania.
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