
 
 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 

LIONS CLUB POZNAŃ ROTUNDA 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie pod nazwą Lions Club Poznań Rotunda, zwane w dalszej treści Klubem, 

działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 roku 

(Dz.U. Nr 20 póz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 

Klub posiada osobowość prawną i przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów 

Lions. 

§ 3. 

1. Siedzibą Klubu jest .Poznań. 

2. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 

3. Klub  działa  zgodnie  z porządkiem  konstytucyjnym   i  prawem obowiązującym w 

Rzeczpospolitej Polskiej, a członkowstwo w nim jest dobrowolne. 

§ 4. 

Klub ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Klubów Lions w Oak Brook, Illinois (USA) oraz Okręgu 121 - Polska Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Klubów Lions w Poznaniu, których jest członkiem. 

§ 5. 

1. Członków Klubu obowiązuje wspólne dla wszystkich klubów Lions hasło „Wolność, 

rozwaga, wyrozumiałość, służba potrzebującym" i dewiza „Służymy". 

2. Wobec kwestii politycznych i religijnych Klub zachowuje pozycję neutralną, natomiast jego 

członkowie we wzajemnych kontaktach kieruj ą się zasadami tolerancji. 

§ 6. 

Aktywność klubowa jest formą potwierdzenia przynależności do środowiska i chęci 

rozwijania kontaktów towarzyskich i profesjonalnych w ramach form działalności Klubu. 

 

 

 

 



Rozdział II 

Cele oraz sposoby ich realizacji, przedmiot działania Klubu 

 

§ 7. 

Celami Klubu są: 

1. Kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia,  

2. Promowanie wśród społeczeństwa zasad demokracji i właściwej postawy obywatelskiej, 

3. Aktywny udział w tworzeniu dóbr kulturalnych i socjalnych swojego środowiska, 

4. Podejmowanie różnego rodzaju działań charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych, 

sierot i potrzebujących, 

5. Zachęcanie ludzi dobrej woli do współpracy w celu społecznego służenia ich środowisku oraz 

wzajemnej pomocy, 

6. Popieranie efektywności i promowanie wysokich etycznych norm i wzorców w działalności 

gospodarczej, wykonywaniu zawodu, służbie publicznej i przedsięwzięciach prywatnych 

członków Klubu, 

7. Prowadzenie działalności i kształtowanie świadomości społecznej na rzecz poprawy stanu 

naturalnego środowiska i zapobiegania jego degradacji, 

8. Tworzenie forum dla członków Klubu do swobodnej dyskusji we wszystkich sprawach 

publicznych, 

9. Łączenie członków Klubu więzami przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia, 

10. Czerpanie satysfakcji i przyjemności ze spotkań we własnym gronie. 

 

Przedmiotem działania Klubu jest sfera zadań publicznych obejmująca w szczególności 

zadania, w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i tych osób, 

2. Działalności charytatywnej, 

3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych, 

5. Ochrony i promocji zdrowia, 

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

8. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn, 

9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

10. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

11. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

12. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

14. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

16. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

17. Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 

18. Upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji, 

19. Ratownictwa i ochrony ludności, 

20. Pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

21. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 



22. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

23. Promocji i organizacji wolontariatu. 

Wyżej wskazaną działalność należącą do sfery zadań publicznych Klub wykonuje nieodpłatnie. 

 

§ 7a. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na nieodpłatnej 

działalności charytatywnej, która stanowi wyłączny przedmiot działalności Lions Klub 

Poznań Rotunda jako organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 8. 

1. Klub realizuje swoje cele poprzez działanie na forum publicznym, obecność w mediach oraz 

własne przedsięwzięcia i projekty, między innymi, takie jak: współdziałanie z innymi 

klubami Lions, innymi organizacjami, odczyty, kursy, szkolenia, imprezy artystyczne i 

socjalne, z których   dochód    przeznaczany   jest    na   pokrywanie   potrzeb    

materialnych    najbardziej potrzebujących. 

2. W realizacji swoich celów Klub ma prawo występowania z inicjatywami społecznymi, 

gospodarczymi i wydawniczymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Klub opiera swój ą działalność na pracy społecznej swych członków. 

4. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników. 

5. Klub może prowadzić działalność gospodarczą i promocyjną w oparciu o Statut oraz 

obowiązujące przepisy w Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że fundusze ten sposób uzyskane nie 

mogą być przeznaczone do podziału między członków, a jedynie na realizacją celów 

statutowych Klubu 

§ 9 .  

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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". 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, 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. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku 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 ze statutowego celu Klubu. 

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 

osoby bliskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Członkostwo Klubu 

 

§ 10 

1. Członkiem Klubu może zostać każda zaproszona przez Zarząd pełnoletnia osoba spełniająca 

następujące wymagania: 

a. posiada nieposzlakowana opinię i wysokie morale; 

b. zamieszkuje w Poznaniu albo zawodowo lub w inny trwały sposób związana jest z 

Poznaniem, 

c. nie jest członkiem innego klubu Lions, z wyjątkiem członkostwa honorowego; 

d. uznaje zasady obowiązujące w Klubie; 

e. posiada dwóch wprowadzających spośród aktywnych członków Klubu; 

f złoży deklarację członkowską; 

g. zapłaci wpisowe oraz składkę członkowską; 

h. zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu bez głosów sprzeciwu, 

2. Zarząd może podjąć decyzją o przyznaniu członkostwa w Klubie na zasadzie przeniesienia 

z innego klubu, przy czym zgoda Zarządu na taki sposób przystąpienia do Klubu musi być 

jednomyślna. 

3. Zarząd posiada ponadto uprawnienia do przywrócenia członkostwa Klubu na warunkach 

określonych w § 1 2 pkt 4. 

§ 11. 

Rodzaje członkostwa Klubu: 

1. Członek aktywny posiada wszelkie uprawnienia i przywileje, a jednocześnie 

zobowiązany jest do spełniania określonych zadań jakie niesie za sobą przynależność do Klubu, 

może ubiegać się o każdą funkcję w Klubie, posiada prawo głosu we wszystkich sprawach 

wymagających głosowania, natomiast jego powinności dotyczą regularnej obecności na 

zebraniach, opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działaniach Klubu oraz kształtowania 

dobrej opinii o Klubie, 

2. Członek bierny to  taki,  który wskutek  zmiany  miejsca zamieszkania, ze względów 

zdrowotnych lub innych ważnych powodów nie jest w stanie uczestniczyć w zebraniach, 

jednakże pragnie zachować członkostwo Klubu, a jego wniosek uzyskał rekomendację Zarządu 

Klubu i akceptację Zgromadzenia Członków Klubu. Członek bierny  zobowiązany jest do  

opłacania  składek, jednakże  traci  uprawnienia do głosowania i pełnienia funkcji w Klubie. 

3. Członek  honorowy  to  osoba nie będąca członkiem  aktywnym, biernym, 

uprzywilejowanym lub stałym Klubu, która zasłużyła sobie działalnością na rzecz społeczeństwa 

lub  Klubu  na szczególny sposób  uhonorowania,   Członek  honorowy bierze udział  w 

posiedzeniach, jednak nie posiada żadnych uprawnień i przywilejów członkowskich, ale również 

nie ma obowiązku płacenia składek. Składki za członka honorowego są opłacane przez Klub. 

4. Członek uprzywilejowany to taki, którego staż członkowski wynosi nie mniej niż 15 lat, a 

który z powodu choroby, zaawansowanego wieku lub innej przyczyny uznanej za istotną przez 

Zarząd Klubu zmuszony jest do rezygnacji z roli członka aktywnego. Członek uprzywilejowany 

zobowiązany jest do płacenia składek i zachowuje prawo głosu i inne przywileje członkowskie 

poza prawem do pełnienia funkcji w Klubie. 

5. Członek stały to taki członek aktywny, który spełnia jeden z następujących warunków: 

a. posiada co najmniej 20 letni staż członka aktywnego i znaczne zasługi dla Klubu, 

b. posiada co najmniej 1.5 letni staż członka aktywnego i jego wiek przekroczył 70 lat. 

6. Członek afiliowany to taki, który jest oddany idei Lionizmu, pragnie wspierać afiliowany 

Klub i jego inicjatywy lecz nie może w pełni uczestniczyć w działalności Klubu jako członek 

aktywny. Członek afiliowany może głosować w sprawach klubowych lecz nie może pełnić 

funkcji zarówno w Klubie jak i Okręgu oraz reprezentować Klubu jako delegat na 



Konwencjach Okręgu lub Konwencjach   Międzynarodowych.   Członek   afiliowany   jest   

zobowiązany   do    opłacania wszystkich składek klubowych. 

§12. 

1. Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje w formie uchwały Walne Zgromadzenie 

Członków Klubu. 

2. Utrata członkostwa następuje w trybie określonym w pkt. 1 w sytuacji objętej pkt a-d: 

a. w przypadku dobrowolnego wystąpienia członka z Klubu,, 

b. na wniosek Sądu Koleżeńskiego, 

c. na wniosek Zarządu w przypadku działania na szkodę Klubu, sprzecznego z zasadami 

Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub przepisami prawa, 

d. na wniosek Zarządu w razie zalegania ze składkami dłużej  aniżeli 60 dni od daty 

pierwszego upomnienia 

e. w razie śmierci członka. 

3. Dobrowolna rezygnacja członka Klubu z członkowstwa, nie wpływa na obowiązek zapłaty 

zaległych należności (w tym składek członkowskich). Osoba dobrowolnie rezygnująca z 

członkowstwa w Klubie obowiązana jest uregulować wszystkie zaległe składki i opłaty oraz 

zwrócić posiadane przedmioty, materiały będące własnością Klubu wraz z legitymacją i odznaką 

klubową.  

4. Każdy kto straci członkostwo Klubu może zostać ponownie przyjęty w poczet członków w 

terminie 6 miesięcy od daty jego utraty, a decyzję o przywróceniu członkostwa podejmuje 

Zarząd w drodze uchwały podjętej bez głosów sprzeciwu 

 

Rozdział IV  

Władze Klubu 

 

§ 13. 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu;  

2. Zarząd Klubu; 

3. Komisja Rewizyjna Klubu; 

4. Sąd Koleżeński Klubu. 

§ 14. 

Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższym organem Klubu, a do jego kompetencji 

należy w szczególności: 

1. ustalanie generalnego kierunku działania oraz dokonywanie zmian w Statucie, 

2. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

3. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego z ich działalności i udzielanie im absolutorium, 

5. przyjmowanie nowych członków Klubu i pozbawianie członkostwa Klubu, z wyjątkami 

określonymi w Statucie. 

6. stosowanie sankcji proponowanych przez Zarząd, Komisją Rewizyjną i Sad Koleżeński, 

§ 15. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest zwoływane pisemnie przez Zarząd 

Klubu minimum raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku, w czasie i miejscu 

wyznaczonym przez Zarząd, 

2. Ustępujący Zarząd winien przekazać na tym Zgromadzeniu wszystkie agendy Klubu nowo 

wybranemu Zarządowi protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu w 

formie pisemnej z minirnalnym 7-dniowym wyprzedzeniem. 



4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu może być zwołane z inicjatywy 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek ponad połowy członków Klubu. 

5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Klubu 

uprawnionych do głosowania 

6. Dopuszcza  się podejmowanie uchwał w  sprawach  zgłoszonych  w  toku  Walnego 

Zgromadzenia, jeżeli   w zgromadzeniu bierze udział co  najmniej   2/3  członków Klubu 

uprawnionych   do   głosowania,   a   wprowadzenie   sprawy  do   porządku   obrad   

zostało zaakceptowane przez większość z nich. 

7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od 

uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. Głosowania w sprawach osobowych są 

tajne, chyba że wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu wyrażą zgodę na głosowanie jawne. 

8. Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje jedynie członkom aktywnym, afiliowanym oraz 

członkom uprzywilejowanym i członkom stałym. Członkowie bierni i honorowi biorą udział w 

Walnych Zgromadzeniach jedynie z głosem doradczym. 

9.  Zwyczajnemu bądź Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu członków Klubu 

przewodniczy z urzędu Prezydent Klubu, a w razie jego nieobecności  jeden z 

Wiceprezydentów, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali przeprowadzenie wyborów 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

Rozdział VI  

Zarząd Klubu 

 

§ 16. 

1. W skład Zarządu Klubu wchodzą Prezydent, Pierwszy Wiceprezydent, Drugi 

Wiceprezydent, Sekretarz, Skarbnik oraz Prezydent ustępujący. 

2. Klub na zewnątrz, w tym także przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, reprezentowany 

jest przez Prezydenta Klubu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Klubu, względnie 

upoważnioną przez Zarząd Klubu inną osobę.  

3. Kadencja Zarządu Klubu trwa I rok, od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca roku następnego, a jego 

wybór spośród Członków Klubu dokonywany jest uchwalą  Walnego Zgromadzenia Członków 

Klubu, które winno odbyć się nie później aniżeli do 15 kwietnia. 

4. W wypadku wakatu Prezydenta, Pierwszy Wiceprezydent obejmuje obowiązki Prezydenta. 

Przy wakatach w Zarządzie w trakcie kadencji Zarząd uzupełnia skład spośród członków 

Klubu, przedstawiając swój wybór do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków 

Klubu na najbliższym posiedzeniu. 

5. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej zniż raz w 

miesiącu. 

6.Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co 

najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezydenta lub jednego z Wiceprezydentów. W 

przypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezydenta Klubu. 

§ 17. 

1. Zarząd kieruje pracami Klubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Klubu, 

a w szczególności: 

a. odpowiada za realizację celów Klubu oraz gospodarkę finansową Klubu, 

b. zajmuje się wypracowywaniem metod pozyskiwania funduszy na działalność statutową oraz 

bieżącym opracowywaniem planów działalności Klubu z uwzględnieniem posiadanych środków, 

c. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, 

d. podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia 

Członków Klubu. 



2. Zarząd odpowiada za prowadzenie rachunkowości Klubu według obowiązujących przepisów, 

3. Zarząd   składa ze  swej   działalności  coroczne  sprawozdanie  Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu Członków Klubu. 

4. Zarząd nie może podjąć decyzji o wydatkowaniu na cele administracyjne Klubu kwot 

przeznaczonych na działalność statutową Klubu. 

5. Zarząd powołuje w miarę potrzeb komisje lub zespoły do realizacji celów Klubu. 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna 

 

 § 18. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji i dwóch członków, a jej wyboru 

na okres jednego roku spośród Członków Klubu dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków Klubu. Przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji 

w Zarządzie Klubu podczas tej samej kadencji. 

2. Do zadań i uprawnień Komisji Rewizyjnej należy: 

a. co najmniej raz w roku kontrola i ocena działalności Klubu, ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem jej prawidłowości i zgodności z 

przepisami prawa i postanowieniami Statutu, oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia  

Członków Klubu,  

b. składanie sprawozdań przed Walnym Zgromadzeniem Członków Klubu,  

c. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu oraz udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. W zakresie wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna Klubu nie podlega Zarządowi 

Klubu. 

§ 19. 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarą potrzeb i są zwoływane przez jej 

Przewodniczącego. 

2. W razie wystąpienia wakatu w Komisji Rewizyjnej, z powodu ustąpienia lub odwołania jej 

członka w trakcie kadencji, uzupełnienie jej składu następuje w formie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków Klubu, zwołanego przez Zarząd w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia 

wakatu, 

3.Uchwały  Komisji   Rewizyjnej    zapadają zwykła   większością głosów przy obecności   na 

posiedzeniach wszystkich jej członków, 

 

Rozdział VIII 

Sąd Koleżeński 

 

§ 20. 

1. Do rozpatrywania sporów i zarzutów ustanawia się Sąd Koleżeński, który jest pomocniczym 

organem Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. 

2. Sąd Koleżeński w składzie trzech osób wybierany jest na okres jednego roku spośród 

członków Klubu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu. 

3 Spośród wybranych członków Sądu Koleżeńskiego Zarząd Klubu wybiera Przewodniczącego 

Sądu Koleżeńskiego. 

4 Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu 

Klubu. 

§ 21. 

1. Sąd Koleżeński orzeka w stosunku do członków Klubu w sprawach: 

a. nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał oraz działania na szkodę Klubu, 



b. rozstrzygania sporów wynikłych między członkami w związku z ich działalnością w Klubie. 

2. W przypadku rozstrzygania sporów zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest doprowadzenie do 

ugody pomiędzy  stronami  sporu.  Z  przeprowadzonego  postępowania  ugodowego   Sąd 

Koleżeński zdaje sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu. 

3. Sąd Koleżeński przygotowuje wnioski dla Walnego Zgromadzenia Członków Klubu odnośnie 

wymierzania kary upomnienia lub nagany oraz zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia z 

Klubu. 

§ 22. 

1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez 

jego Przewodniczącego. 

2. W razie wystąpienia wakatu w Sądzie Koleżeńskim, z powodu ustąpienia lub odwołania 

jego członka w trakcie kadencji, uzupełnienie jego składu następuje w formie uchwały 

Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, zwołanego przez Zarząd w ciągu miesiąca od dnia 

wystąpienia wakatu. 

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na 

posiedzeniach wszystkich jego członków. 

 

Rozdział IX  

Majątek Klubu 

 

§23. 

1. Majątek Klubu stanowić mogą nieruchomości, ruchomości, pieniądze i papiery 

wartościowe. 

2. Na fundusze Klubu składają się: 

a. składki członkowskie, 

b. dotacje i subwencje, 

c. darowizny, 

d. spadki, 

e. wpłaty i dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub. 

3. Wysokość składek członkowskich oraz zasady płatności ustalane są poprzez 

uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 

4. Fundusze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są na finansowanie 

kosztów administracyjnych, zakupu prezentów oraz wszelkich wydatków ponoszonych w 

czasie spotkań klubowych, natomiast wszelkie inne fundusze są w całości przeznaczone na 

cele dobroczynnej pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, inwalidów i inne cele 

statutowe. 

3. Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu może uchwalić zatrudnienie 

osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie do prowadzenia księgowości Klubu. 

4. Rok obrachunkowy zaczyna się pierwszego lipca (1.07) a kończy trzydziestego czerwca (30.06) każdego roku. 

 

Rozdział X 

Rozwiązanie Klubu 

 

§24 

1. Uchwalę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania. 

2. Rozwiązanie Klubu następuje również na podstawie wydania takiego postanowienia przez sąd 

rejestrowy. 

3. W przypadku rozwiązania Klubu, Walne Zgromadzenie ustanawia komisję likwidacyjną oraz 

postanawia o przeznaczeniu pozostałego majątku.” 


