STATUT KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Klub Żeglarski „Aptekarz” zwany w dalszej części „Klubem „ jest stowarzyszeniem utworzonym
i działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą i postanowieniami
niniejszego Statutu.
2. Terenem działania Klubu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw po uzyskaniu
odpowiednich pozwoleń przewidzianych prawem.
3. Siedziba Klubu mieści się w Olsztynie przy ul. Partyzantów 79/9. Siedziba może ulec zmianie
postanowieniem władz Klubu.
§2
1. Klub posiada osobowość prawną i jego nazwa jest prawnie zastrzeżona.
2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, klub może zatrudniać pracowników
do prowadzenia swych spraw.
3. Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w tym przedmiocie przepisach.
Rozdział II
Cele Klubu. Sposoby realizacji tych celów.
§ 3
Celem działania Klubu jest :
- wspieranie rozwoju żeglarstwa na terenie Warmii i Mazur i innych rejonach Rzeczpospolitej
Polskiej oraz za granicą RP;
- wspieranie rozwoju żeglarstwa i propagowanie walorów żeglarstwa szczególnie w grupie zawodowej
farmaceutów ich rodzin i innych osób;
- organizowanie imprez żeglarskich dla członków klubu innych farmaceutów ich rodzin i przyjaciół
farmacji. W szczególności aktywne wspieranie Regat Farmaceutycznych organizowanych cyklicznie;
- kształtowanie wśród członków klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności
osobistej, sumienności i solidarności;
- organizowanie imprez żeglarskich poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
- pielęgnowanie tradycji farmaceutycznych i żeglarskich w młodym pokoleniu żeglarzy;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , krajoznawstwa i ekologii
- świadczenie usług, obiektów i sprzętu posiadanego przez klub członkom klubu na zasadach
określonych przez statut i uchwały władz klubu;
- podnoszenie wiedzy i kwalifikacji żeglarskich;
- zabezpieczenie interesów sportowych i turystycznych członków Klubu;
- szerzenie wśród członków zasad rywalizacji sportowej.
§ 4
Klub realizuje swoje cele poprzez :
- wnoszenie składek członkowskich w wysokości ustalonej corocznie przez Zarząd Klubu;
- organizowanie dobrowolnych zbiórek pieniężnych;
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- przyjmowanie darowizn , spodków i zapisów;
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w różnych formach,
zapewniających uzyskanie przez Klub środków finansowych i majątkowych na realizację statutowych
celów w tym zawieranie stosownych umów o charakterze cywilno – prawnym umożliwiających
sprawne działanie Klubu;
- współpracę z osobami krajowymi i zagranicznymi;
- współpracę z działającymi w kraju i zagranicą organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami
których cele są zbieżne z celami Klubu;
- organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, naukowych, szkoleniowych oraz integracyjnych dla
społeczności farmaceutycznej oraz ich rodzin na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
- współdziałanie z centralnymi i terenowymi oddziałami władzy państwowej i samorządowej oraz
działającymi na terenie RP organizacjami Izb Aptekarskich;
- właściwe utrzymywanie obiektów Klubu oraz zarządzanie jego majątkiem.
§5
Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy w całości działalności statutowej Klubu i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków, chyba że zachodzi przypadek zaprzestania
działalności klubu i likwidacja jego majątku.
Rozdział III
Członkowie Klubu . Ich prawa i obowiązki.
§6
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkowie Klubu dzielą się na :
a/ członków zwyczajnych;
b/ członków wspierających;
c/ członków honorowych.
§7
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca dyplom magistra
farmacji, która wyrazi gotowość uczestniczenia w realizacji celów klubu i zostanie przyjęta przez
Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami
zwyczajnymi
Klubu mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz
cudzoziemcy, w tym nie posiadający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski ale
posiadający dyplom magistra farmacji lub równoważny zgodnie z aktualnymi przepisami.
3. Członkowie zwyczajni maja prawo: uczestniczyć w rejsach, regatach, konkursach, wycieczkach
oraz innych imprezach organizowanych przez Klub; uczestniczyć z głosem stanowiącym w
Walnym Zebraniu Klubu; wybierać i być wybieranymi do władz Klubu.
4. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: stosować się do postanowień niniejszego Statutu oraz
wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu; dbać o dobre imię Klubu, a w
szczególność przestrzegać etyki i etykiety żeglarskiej; brać aktywny udział w działalności Klubu
oraz troszczyć się o jego rozwój i ochronę mienia Klubu; regularnie opłacać składki
członkowskie w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu.
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§ 8
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna zarówno krajowa jak i
zagraniczna, która jest zainteresowana działalnością Klubu, zadeklaruje wolę współpracy z
Klubem na rzecz realizacji jego celów statutowych i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej
deklaracji przez zarząd Klubu.
2. Członek wspierający będący osobą fizyczną działa w Klubie osobiście, natomiast będący
osobą prawną przez swojego przedstawiciela.
§9
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie ich
pisemnej deklaracji.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom
fizycznym szczególnie zasłużonym dla żeglarstwa lub realizacji celów statutowych Klubu.
Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego Klubu, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
§ 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Członek zwyczajny ma prawo do :
udziału w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym, z wyłączeniem członków
wspierających;
czynnego i biernego prawa wyborczego do wyboru do Władz Klubu, z wyłączeniem członków
wspierających;
zgłaszania opinii i wniosków do Władz Klubu;
zaskarżania do Walnego Zebrania uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków;
brania czynnego udziału w pracach i działalności statutowej Klubu;
korzystania z obiektów, urządzeń oraz sprzętu Klubu na warunkach określonych
postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami władz Klubu;

§ 12
1. Członek wspierający posiada prawa zawarte w § 11 niniejszego Statutu oraz może brać udział
z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu
za zgodą Komandora Klubu.
§ 13
Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do :
- przestrzegania postanowień niniejszego Statutu , regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu;
- regularnego opłacania składek i innych świadczeń pieniężnych, a także osobistego wykonywania
innych czynności wymaganych statutem lub uchwałami władz Klubu albo zapewnienia ich wykonania
przez osoby trzecie;
- aktywnego uczestniczenia w statutowej działalności Klubu;
- dbania o rozwój Klubu i jego dobre imię;
- dbanie o majątek Klubu , jego właściwe użytkowanie i zabezpieczenie;
- przestrzegania zasad etyki żeglarskiej.
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§ 14
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu zaległości i zobowiązań wobec Klubu;
2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną bądź utraty przez niego zdolności do czynności
prawnych lub utraty przez niego praw publicznych;
3. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
4. Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich bądź nie wypełnianiu innych zobowiązań przez okres dłuższy niż trzy miesiące
kalendarzowe;
5. Wykluczenie prawomocną uchwałą Zarządu Klubu, z powodu innych niż w pkt 4 rażących
naruszeń postanowień niniejszego Statutu, a także z powodu popełnienia poważnych czynów
niegodnych członka Klubu lub działania na szkodę Klubu.
§ 15
1. O wykreśleniu lub wykluczeniu Członka Klubu orzeka Zarząd Klubu w formie pisemnej
uchwały zawierającej uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującemu członkowi prawie do
złożenia odwołania.
2. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1 doręcza się osobiście osobie, której uchwała dotyczy a
w razie niemożności takiego doręczenia, wysyła listem poleconym na adres wskazany w
deklaracji członkowskiej. W przypadku gdy członek Klubu, nie zawiadomi o zmianie
dotychczasowego adresu do doręczeń, wszelkie pisma uznaje się za prawidłowo doręczone.
3. Członek wykluczony bądź skreślony ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania Członków Klubu za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od daty otrzymania
stosownych uchwały. W przypadku wniesienia odwołania, Zarząd jest zobowiązany do
zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty
wpływu odwołania do Zarządu.
§ 16
Zasady i tryb postępowania określone w § 15 niniejszego Statutu, stosuje się odpowiednio w
odniesieniu do osób fizycznych i prawnych , którym Zarząd odmówił prawa członkostwa.
§ 17
Za nie mające charakteru rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, a także dopuszczenia
się przez Członka Klubu czynów niegodnych mniejszej wagi, mogą być nakładane na Członka Klubu
następujące kary:
a/ upomnienia
b/ nagany
c/ zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 3 lat.
§ 18
1. Kary upomnienia lub nagany udziela na piśmie Komandor Klubu.
2. Kara zawieszenia w prawach Członka jest wymierzana przez Zarząd Klubu uchwałą podjętą w
formie pisemnej.
3. Kara statutowa może być nałożona nie później niż po upływie 60 dni od powzięcia informacji
o jej przyczynie i nie później niż po upływie 12 miesięcy od daty zdarzenia, będącego
przyczyną powstania kary.
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4. Ukarany Członek Klubu ma prawo złożenia odwołania od wymierzonej kary, w przypadku
upomnienia lub nagany do Zarządu Klubu, zaś w przypadku zawieszenia w prawach Członka
lub skreślenia do Walnego Zebrania, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
zawiadamiającego o karze.
5. Kary przewidziane niniejszym Statutem (z wyjątkiem wykluczenia z członkostwa) ulegają
zatarciu po upływie jednego roku.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 19
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd Klubu;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 5 lat. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
dokonuje się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych Członków
Zwyczajnych Klubu. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają w dniu odbycia
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków kwitującego tych członków za ostatni rok trwania
kadencji.
§ 21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Klubu w trakcie kadencji,
Zarząd Klubu w terminie trzech miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Jeżeli przed upływem trzech miesięcy przypada termin
zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków - Nadzwyczajnego Zebrania nie zwołuje
się.
§ 22
W trakcie trwania kadencji Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu albo
Komisji Rewizyjnej ze składu tych Władz większością dwóch trzecich oddanych głosów. Nie
udzielenie członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez Sprawozdawcze Walne Zebranie
skwitowania za ich działalność w ubiegłym roku jest równoznaczne z jego odwołaniem ze składu
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w takim przypadku potrzebna jest bezwzględna większość oddanych
głosów.

1.
2.
3.
4.

Walne Zebranie Członków
§ 23
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym Członkowie zwyczajni oraz
z głosem doradczym Członkowie wspierający i honorowi.
Każdy Członek zwyczajny ma jeden głos.
Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Komandor Klubu albo w razie jego nieobecności
inny Członek Zarządu, który zarządza wybory Przewodniczącego Zebrania spośród obecnych
Członków zwyczajnych.
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5. Przewodniczącego Walnego Zebrania zgromadzeni wybierają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Po dokonaniu wyborów obradami kieruje Przewodniczący Walnego
Zebrania.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

§ 24
Walne Zebranie Członków może być Sprawozdawcze lub Nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zarząd. Termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania nie może przekroczyć
miesięcznych terminów w przód i w tył od daty poprzedniego Sprawozdawczego Walnego
Zgromadzenia.
Na sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Zarząd i Komisja Rewizyjna składają
sprawozdania ze swojej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje również
sprawozdanie finansowe Klubu. Sprawozdawcze Walne Zebranie udziela absolutorium
Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności za rok ubiegły.
Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje Zarząd, kierując do Członków pisemne
zawiadomienie przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Zebrania.
Zarząd z własnej inicjatywy może również zwoływać w miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne
Zebrania Członków. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo jednej trzeciej ilości Członków
zwyczajnych Klubu. Nadzwyczajne Zebranie nie może być zwołane w terminie późniejszym
niż dwa miesiące od daty złożenia wniosku.
Walne Zebrania odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Zarząd Klubu.

§ 25
Uchwały i decyzje Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że
Statut stanowi inaczej. Walne Zebranie członków jest ważne bez względu na ilość obecnych członków
Klubu.
§ 26
Walne Zebranie Członków może uchwalić Regulamin Walnego Zebrania, szczegółowo regulujący
tok obrad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

§ 27
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu;
Uchwalanie Statutu i jego zmian;
Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Klubu;
Wybór i odwoływanie członków pozostałych władz Klubu;
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań pozostałych władz Klubu;
Udzielanie absolutorium członkom pozostałych władz Klubu z ich działalności;
Wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd, w imieniu i na rzecz Klubu oświadczeń woli
w sprawach majątkowych, w których wartość przedmiotu umowy przekracza łączną wysokość
składek członkowskich zebranych w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego objętego
sprawozdaniem Zarządu;
Wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, a także jej wydzierżawienie na okres
dłuższy niż trzy lata;
Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu, jego połączenia z innymi
stowarzyszeniami albo wstąpienia do związku stowarzyszeń;
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10. Podejmowanie uchwał w sprawie określenia celu, na jaki ma zostać przeznaczony majątek
Klubu w przypadku jego likwidacji;
11. Ustalania treści Regulaminu Obrad Walnego Zebrania, Regulaminu Pracy Zarządu,
Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej i Regulaminu Organizacyjnego Klubu w razie ich
powstania;
12. Nadawanie członkostwa honorowego.
§ 28
1. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania wystarczająca jest zwykła większość głosów.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu co roku.
§ 29 Zarząd
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu.
2. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i treścią Uchwał Walnego Zebrania Członków,
Zarząd ponadto:
- reprezentuje Klub za zewnątrz;
- ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje przed Walnym Zebraniem;
- nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
- zarządza majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z ustalonym budżetem i wytycznymi Walnego
Zebrania;
- ustala wysokość składki członkowskiej;
- realizuje Uchwał Walnego Zebrania;
- ustala coroczny budżet Klubu i wysokości corocznych składek członkowskich, a także terminów
i zasad płatności tych składek;
- sprawuje zarząd i bezpośredni nadzór nad majątkiem Klubu;
- podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zbycia lub nabycia majątku ruchomego i
nieruchomego Klubu oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z treści powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego
Statutu;
- zwołuje Walne Zebrania Członków;
- podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania, wykluczania i skreślania członków Klubu;
- uchwala Regulamin Pracy Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Klubu;
- rozpoznaje odwołania od decyzji zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i uchwał
Walnego Zebrania dla Komandora Klubu;
- opracowuje i przedkłada Walnym Zebraniom Członków corocznych sprawozdań z działalności
Klubu i jego Zarządu.
3. Jeżeli niniejszy Statut, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia uchwał
Walnych Zebrań nie stanowią inaczej, organem właściwym do działania w sprawach związanych
z działalnością Klubu jest jego Zarząd.
4. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.
§ 30
1. Zarząd składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a/ Komandor Klubu jako Prezes Zarządu.
b/ dwóch zastępców Komandora jako zastępcy Prezesa Zarządu.
c/ skarbnik Klubu.
d/ sekretarz Klubu.
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3. Komandor Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz odpowiada za
pracę Zarządu przed Walnym Zebraniem.
§ 31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Szczegółowy tryb pracy oraz podział kompetencji między jego członków reguluje Regulamin
Pracy Zarządu, jeżeli jest zatwierdzony. Jeżeli nie ma Regulaminu Pracy Zarządu
kompetencje te ustala Komandor (Prezes Zarządu).
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez
Komandora Klubu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor Klubu lub w razie jego nieobecności Zastępca
Komandora Klubu. O planowanym terminie posiedzeniu Zarządu Klubu winni być
powiadomieni wszyscy jego członkowie przynajmniej na 7 dni przed jego odbyciem.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Klubu lub innym miejscu wyznaczonym przez
Komandora Klubu.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 32 Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest Władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego i dwóch członków, z
których jeden otrzymuje funkcję zastępcy Przewodniczącego, wybieranych przez Walne
Zebranie Członków.
Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku lub częściej w razie potrzeby.
Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej w sprawach nieuregulowanych niniejszym
statutem Komisja Rewizyjna ustala w Regulaminie , którego treść podlega zatwierdzeniu przez
Walne Zebranie Członków.
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej
składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności trwającej dłużej
jego zastępca.

§ 33
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności Klubu, w tym sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności
Zarządu Klubu;
- występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
- składanie corocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Walnym Zebraniom
Członków;
- składanie Sprawozdawczemu Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia
skwitowania Członkom Zarządu;
- przeprowadzanie okresowych kontroli finansowych i merytorycznych z działalności Zarządu,
ze wskazaniem na nieprawidłowości i określeniem sposobów i terminów ich usunięcia.
2. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu, sprawozdanie ze swojej działalności i
dokonuje oceny działalności Zarządu Klubu.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Sprawozdawczego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków w
przewidzianym niniejszym Statutem terminie, Zebranie niezwłocznie zwołuje Komisja
Rewizyjna.
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4. Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania Posiedzenia Zarządu. Jeżeli Zarząd nie zwoła
swojego posiedzenia w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku Komisji, posiedzenie
Zarządu jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w siedzibie Klubu lub w miejscu wyznaczonym
przez Przewodniczącego.
Rozdział V
Majątek i Fundusze Klubu
§ 34
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 35
Źródłami powstania majątku Klubu są:
- wpływy ze składek członkowskich;
- wpłaty z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Klubu;
- dochody z działalności gospodarczej;
- darowizny, dotacje, zapisy i spadki;
- wpływy z działalności statutowej Klubu;
- dochody z majątku Klubu;
- dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Klub.
- dochody z innych źródeł, uzyskane na podstawie niniejszego Statutu i powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
§ 36
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.
§ 37
1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w przedmiocie jego praw i
obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Komandora
Klubu lub Skarbnika.
2. Pisma i dokumenty wewnętrzne winny być podpisywane przynajmniej przez jednego członka
Zarządu , właściwego według podziału kompetencji ustalonego w Regulaminie Pracy Zarządu.

1.

2.
3.
4.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i Rozwiązywanie Klubu
§ 38
Wniosek o zmianę Statutu bądź o rozwiązanie Klubu do Walnego Zebrania Członków mogą
złożyć Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna albo Członkowie zwyczajni w ilości przynajmniej
jednej trzeciej wszystkich Członków zwyczajnych.
Likwidacja Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania.
Funkcję likwidatora pełni Zarząd, chyba że uchwała Walnego Zebrania stanowi inaczej.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania Klubu Walne Zebranie Członków
podejmuje w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych i większością dwóch
trzecich głosów.
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5. Podejmując decyzję o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa jednocześnie
sposób przeprowadzenia likwidacji. Dokonuje wyboru Likwidatora oraz orzeka o celu , na jaki
ma być przeznaczony pozostały po spłacie zobowiązań majątek Klubu, z zachowaniem
wymogów niniejszego Statutu w tej materii.

1.

2.
3.

4.

Rozdział VII
Postanowienia szczególne i końcowe
§ 39
Niezwłocznie po zarejestrowaniu Klubu i ustanowieniu jego Władz statutowych, Zarząd
Klubu podejmuje działania zmierzające do zapewnienia Klubowi i jego Członkom bazy
materialnej stanowiącej podstawę realizacji zadań statutowych. Dotyczy to w szczególności
do uzyskania prawnej podstawy używania terenu przeznaczonego na przystań dla sprzętu
stanowiącego własność Klubu i jego Członków.
W zależności od warunków technicznych używanej przez Klub przystani Zarząd zapewni
członkom Klubu możliwość korzystania z pomieszczeń zamkniętych i miejsc na kei.
Warunki korzystania ze sprzętu i innych przedmiotów majątkowych Klubu przez jego
Członków Zarząd ustali w odrębnym Regulaminie Organizacyjnym Klubu. Wejście w życie
Regulaminu Organizacyjnego Klubu musi być poprzedzone zatwierdzeniem jego treści przez
Walne Zebranie Członków Klubu.
Zarząd jest zobowiązany do ustalenia w treści Regulaminu Organizacyjnego zasady praw
pierwszeństwa członka o dłuższym stażu przynależności do Klubu do korzystania z tych
urządzeń Klubu których ilość jest ograniczona a także możliwości cesji tych uprawnień na
innych Członków. Taka sama zasada obowiązuje w Regulaminie Organizacyjnym dotycząca
prawa pierwszeństwa do korzystania z imprez, rejsów oraz regat organizowanych przez Klub
gdy ilość miejsc jest ograniczona.

§ 40
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności normy zawarte w ustawie Prawo o stowarzyszeniach z dnia
7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
2. Statut niniejszy został uchwalony przez Członków Założycieli na Zebraniu w dniu 5 września
2014r.
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