projekt

Uchwała Nr 5/2018
Walnego Zebrania Członków
Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica
z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ludowego Klubu
Kajakowego Drzewica.

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1 i § 31 statutu stowarzyszenia Ludowego Klubu Kajakowego
Drzewica, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Ludowy Klub Kajakowy Drzewica”, zwany dalej
„Klubem”.
2. Klub ma prawo używania nazwy skróconej w brzmieniu: „LKK Drzewica”.”
2) § 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Klubu jest miasto Drzewica w woj. łódzkim.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej, a w szczególności obszar
Gminy i Miasta Drzewica.
3. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.”
3) § 3 statutu otrzymuje brzmienie:
„Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1817 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
4) § 9 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
2. Cały dochód z działalności pożytku publicznego służyć może wyłącznie realizacji
celów statutowych Klubu.

3. Działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Klub, jest działalnością
społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. 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 albo członków Klubu.
5. Przedmiotem działalności nieodpłatnej stowarzyszenia jest:
1) współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi
w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania
sportu.
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej
i międzynarodowej.
3) organizowanie

zawodów,

imprez

sportowych,

rekreacyjnych

i turystycznych,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej,
5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
6) współpraca

i

wymiana

doświadczeń

z

instytucjami

publicznymi

i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
7) promocja i organizacja wolontariatu,
8) działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.
5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego
w zakresie:
1) wynajmu środków transportu wodnego,
2) wynajmu toru slalomowego,
3) wynajmu obiektów klubowych,
4) prowadzenia działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej,
5) organizowanie imprez i akcji sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
takich jak zawody sportowe, spływy kajakowe, gry, rajdy, pokazy,
wystawy tematyczne i imprezy plenerowe oraz inne
6) prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych,
7) prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania i pasje,

8) prowadzenia kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
5) § 13 statutu otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Klubu obowiązani są do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
3) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
4) propagowania

celów

Stowarzyszenia

i

aktywnego

uczestnictwa

w realizacji tych celów,
5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
6) dbania o mienie Stowarzyszenia,
7) brania udziału w Walnych Zebraniach Członków,
8) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez
Zarząd Klubu, z wyjątkiem członków honorowych.”
6) W § 14 statutu skreśla się ust. 2.
7) W § 17 statutu ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej”.
8) W § 17 statutu skreśla się w całości ust. 2 pkt 6.
9) § 20 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie:
„3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie
tygodnia od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane”.
10) § 20 ust. 4 statutu otrzymuje brzmienie:
„4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków”.
11) § 22 statutu otrzymuje brzmienie:
„Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków”.
12) § 23 statutu otrzymuje brzmienie:
„Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania,

5) uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7) powoływanie

jednostek

regulaminowych,

komisji

problemowych

i zatwierdzanie ich regulaminów,
8) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków
Klubu,
9) przyznawanie nagród i wyróżnień,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz
Klubu,
11) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji klubu”.
13) § 27 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę
statutowej i finansowej działalności Klubu”.
14) W § 29 statutu dopisuje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie
na rachunku bankowym lub w kasie Klubu”.
15) § 31 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu wymaga większości 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (pierwszy termin).
2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbywa się
w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż w 15 minut po upływie
pierwszego terminu. Walne Zebranie odbyte w drugim terminie podejmuje
uchwałę większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych”.
16) § 32 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie:
„3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu
rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń”
§ 2. Pozostałe zapisy statutu Ludowego Klubu Kajakowego pozostają bez zmian.
§ 3. Upoważnia się Zarząd Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica do zarejestrowania tekstu
jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty wpisania
do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania:
 głosów „ZA” oddano : - .….
 głosów „PRZECIW” oddano: - …..
 głosów wstrzymujących się było: - …..

……………………………………
Przewodniczący zebrania

…………………..………….
Protokolant zebrania

