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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę AUTOMOBILKLUB ZIEMI 

TYSKIEJ   zwany w dalszej części –  KLUBEM. 

2. KLUB jest stowarzyszeniem sportowym promujących rozwój 

sportu, zrzeszających miłośników motoryzacji i 

zmotoryzowanych, na zasadach dobrowolności, może zrzeszać 

osoby fizyczne, prawne, podmioty gospodarcze oraz organizacje 

i interesujące się motoryzacją w szerokim tego słowa znaczeniu.  

3. KLUB  działa na mocy przepisów obowiązującej ustawy z dnia  

7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz niniejszego statutu.    

4. KLUB  posiada osobowość prawną. 

5. KLUB  może działać jako organizacja pożytku publicznego, w 

trybie i na warunkach określonych ustawą. 

6. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą i powoływać 

inne podmioty gospodarcze według ogólnych zasad do realizacji 

celów i zadań statutowych KLUBU i jego członków. 

 

§ 2 

 

1.Terenem działalności KLUBU jest obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej. W razie potrzeby KLUB może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.Siedzibą KLUBU jest miasto Tychy. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

§ 3 

 

Działalność KLUBU opiera się na pracy społecznej jego członków, 

może również do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

 

KLUB  posiada godło, barwy oraz pieczęć wg. ustalonych wzorów. 

 

                                                      § 5 

 

KLUB jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego 

i może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji o 

podobnych programach działania. O przystąpieniu lub wystąpieniu z 

takich organizacji decyduje Zarząd, podejmując stosowną uchwałę. 

 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 6 

 

Zasadnicze cele  KLUBU: 

 

1.Działania na rzecz bezpieczeństwa i podnoszenia kultury        

motoryzacyjnej. 

2.Organizacja i popularyzacja zawodów sportów samochodowych, 

imprez caravaningowych, motocyklowych, kartingowych, 

turystyki motoryzacyjnej i innych. 

3.Doskonalenie technik jazdy i zachowania się na drogach. 

4.Propagowanie i prowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa 

drogowego oraz pomocy przed medycznej. 

5.Popularyzowanie i rozwijanie zawodów sportów motorowych, 

turystyki   motoryzacyjnej, historii pojazdów samochodowych i 

opieka nad pojazdami zabytkowymi. 

6.Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury   zmierzającej 

do podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowców i 

pieszych. 



  

 



  

 

 

§ 7                                                                                                              
 

Realizacja celów                                                                                                                                                            

 

KLUB realizuje swoje cele przez: 

 

1.Zrzeszanie w sekcjach: automobilistów, motocyklistów, 

caravaningowców, ratowników drogowych oraz miłośników 

zabytkowych samochodów i motocykli oraz kierowców 

niepełnosprawnych. 

2.Organizację i udział w zawodach sportów samochodowych i 

motocyklowych, caravaningowych oraz życia klubowego. 

3.Szkolenie i działalność  z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, sportów motorowych, eksploatacji pojazdów 

motorowych oraz ratownictwa drogowego i pomocy przed 

medycznej.  

4.Współdziałanie z instytucjami publicznymi, z Policją i innymi 

instytucjami samorządów lokalnych w zakresie przeciwdziałaniu 

ujemnym zjawisk i nieprawidłowości w ruchu drogowym. 

5.Wykonywanie zadań promowanych przez PZM , organizacje 

społeczne, samorządowe i inne. 

6.Prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów 

statutowych. 

7.Popularyzację działań KLUBU poprzez środki masowego 

przekazu i wydawnictwa. 

8.Współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą. 

9.Prowadzenie działalności statutowej w dziedzinach 

upowszechniania i promowania sportów samochodowych i 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.    

10.Przychód z działalności statutowej służy  realizacji celów i 

zadań statutowych KLUBU i nie może być przeznaczony do 

podziału pomiędzy jego członków. 

11.Dokumentowanie i kultywowanie historii KLUBU. 

12.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na 

zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach – w 

interesie KLUBU i jego członków, takiej jak:  szkolenia, parkingi, 

garaż, warsztaty naprawcze, myjnie, biuro turystyki motorowej, 

motele, organizacja festynów i promocji, reklam dla realizacji 

celów statutowych KLUBU w  następujących formach zgodnie z 

Polską Klasyfikacją Działalności: 



  

 

 

 49.32 Z – działalność taksówek osobowych 

 49.42. Z – działalność usługowa związana z przeprowadzkami  

 56.10. B – ruchome placówki gastronomiczne 

 58.19. Z – pozostałe działalności wydawnicze 

 73.11.Z - działalność agencji reklamowych 

 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw 

i kongresów 

 85.51. Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 

sportowych i rekreacyjnych  

 85.53. Z – pozaszkolna forma edukacji z zakresu nauki jazdy i 

pilotażu 

 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 

 93.11.Z - działalność obiektów sportowych  

 93.12.Z – działalność klubów sportowych 

 

13.Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów 

statutowych i umacnianiu KLUBU. Nie mogą być one 

przeznaczone do podziału między jego członków. 

14.Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności 

gospodarczej określają uchwały Zarządu KLUBU. 

 

 

ROZDZIAŁ  III 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 8 

 

Członkowie KLUBU dzielą się na : 

 

1.Zwyczajnych 

2.Wspierających 

3.Honorowych 

 

         

 

 



  

 

 

 

§ 9 

 

Członkami  zwyczajnymi  mogą być:  

1. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełnię praw 

obywatelskich, zdolne do czynności prawnych, które  złożą deklarację 

wstąpienia do KLUBU , gotowe realizować statutowe cele KLUBU, 

wykonywać obowiązki członka, wpłacą wpisowe i składkę roczną i 

zostaną przyjęte uchwałą  Zarządu. 

 2. Osoby niepełnoletnie, przy czym: 

 małoletni w wieku od 16 do 18 lat korzystają z czynnego i 

biernego prawa wyborczego,  z tym że w składzie Zarządu 

KLUBU większość muszą stanowić osoby o pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 

 małoletni poniżej 16 lat należący do KLUBU za zgodą 

przedstawicieli ustawowych, nie mają prawa udziału w 

głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków KLUBU oraz nie 

    korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

KLUBU.  

 

 3.   Wysokość wpisowego jak również warunki zwolnienia od niego i 

stosowania ulg ustala Zarząd. 

 

§ 10 

 

Członkiem wspierającym mogą być: 

 

1. Osoby fizyczne i prawne oraz inne instytucje, które akceptują cele 

statutowe KLUBU i jego rozwój oraz zadeklarują pisemnie 

przestrzeganie niniejszego statutu, które wspierać będą rzeczowo, 

finansowo, organizacyjnie lub w inny sposób działalność KLUBU 

przez podpisanie umowy z Zarządem. 

2. Osoby prawne działają przez swojego przedstawiciela. 

3. Członek wspierający nie posiada prawa wyborczego. 

 

 

 

 



  

 

 

§ 12 

 

Zarząd KLUBU na wniosek Prezesa może nadać tytuł Honorowego 

Członka Automobilklubu Ziemi Tyskiej, długoletnim i aktywnym 

działaczom w dziedzinie motoryzacji oraz w działaniach statutowych i 

organizacyjnych.  

 

                                                   

§ 13 

 

Członkom  zwyczajnym  przysługuje  prawo: 

 

1.Wybierania i być wybierany do władz KLUBU. 

2.Zgłaszać postulaty i wnioski do władz KLUBU. 

3.Brać udział w pracach i uczestniczyć w życiu KLUBU we 

właściwych dla siebie dziedzinach działalności statutowej oraz 

uczestniczyć w kierowaniu tymi dziedzinami poprzez pracę w 

statutowych organach KLUBU. 

4.Korzystać ze  świadczeń  wynikających z działalności KLUBU. 

5.Organizować imprezy w sekcjach KLUBU. 

6.Korzystać z majątku i funduszy KLUBU na uzgodnionych 

zasadach. 

7.Używać znaku KLUBU do identyfikacji i reprezentacji w celach 

statutowych i marketingowych. 

 

§ 14 

 

Członek  zwyczajny jest obowiązany: 

 

1.Brać czynny udział w realizacji celów i zadań statutowych 

KLUBU. 

2.Przestrzegać postanowień statutu i uchwał zarządu KLUBU. 

3.Regularnie opłacać składki członkowskie w określonej rocznej 

wysokości. 

4.Dbać o dobre imię KLUBU. 

 

 

 

 

 



  

 

§ 15 

 

Członkowi wspierającemu przysługuje prawo: 

 

1.Brać udział w pracach KLUBU i  używać jego znaku na 

określonych zasadach. 

2.Korzystać z rekomendacji i opinii KLUBU. 

3.Zgłaszać wnioski do władz KLUBU. 

4.Członek wspierający nie posiada prawa wyborczego. 

 

Członek wspierający obowiązany jest realizować zadeklarowane 

świadczenia na rzecz KLUBU. 

 

 § 16 

 

Członkowi honorowemu przysługuje: 

 

1.Prawo do udziału w zebraniach. 

2.Bierne prawo wyborcze. 

3.Noszenie odznaki KLUBU. 

4.Możliwość udziału w szkoleniach i działalności  KLUBU. 

 

Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień statutu 

i uchwał władz KLUBU. 

 

§ 17 

 

1.Za szczególne zasługi KLUB może przyznawać uchwałą Zarządu  

tytuły i godności: 

 

 honorowego członka Automobilklubu Ziemi Tyskiej. 

 

2.Za szczególne zasługi uchwałą  Walnego Zebrania Członków 

przyznać tytuły i godności: 

 

 Honorowy Prezes, 

 Honorowy Przewodniczący Komisji. 

 

                                                     

 

 



  

 

 

§ 18 

 

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za aktywny 

udział w pracach KLUBU, członkowie mogą otrzymać następujące 

wyróżnienia: 

 

1.Pochwałę na piśmie. 

2.Dyplom. 

3.Nagrodę rzeczową. 

4.Nagrodę pieniężną. 

5.Odznakę honorową Automobilklubu Ziemi Tyskiej. 

 

§ 19 

 

1.Członkostwo w KLUBIE ustaje na skutek: 

 

 dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie członkowi 

Zarządu. 

 skreślenie z listy członków KLUBU. 

 wykluczenia z KLUBU. 

 likwidacji KLUBU. 

 

2.Członek może być skreślony z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania z opłatą składek członkowskich oraz innych 

zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy w trybie i 

formie uchwały Zarządu.  

3.Członek może być wykluczony w trybie określonym przez Sąd 

Koleżeński, jeśli nie przestrzega postanowień statutu i uchwał 

Zarządu KLUBU oraz gdy działa na szkodę KLUBU lub jego 

członków. 

                                                  

                                                  § 20 

 

Przyjmowanie członków  KLUBU i orzekanie o ustaniu i wykluczeniu 

członkostwa należy do Zarządu KLUBU. 

 

 

 

 

 



  

 

 

ROZDZIAŁ  IV 

 

WŁADZE  KLUBU 

 

§ 21 

 

Władzami KLUBU są: 

1.Walne Zebranie Członków KLUBU 

2.Zarząd  

3.Komisja Rewizyjna 

4.Sąd Koleżeński 

 

§ 22 

 

Kadencja władz KLUBU trwa cztery lat.    

 

                                                     § 23 

 

Wybory do władz KLUBU oraz głosowania władz odbywają się              

jawnie. 

 

1.Władze KLUBU mają prawo dokooptowania nowych członków 

na miejsce tych, którzy ustąpili, bądź ich odwołano w czasie 

kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może 

przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

2.Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w terminie do 7 

dni po wyborach. 

3.W razie ustąpienia Prezesa KLUBU w okresie kadencji, nowego 

Prezesa, ze swojego grona wybiera urzędujący Zarząd. 

4.Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. 

5.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.    
 



  

 

§ 24 

                 

                 Walne Zebranie Członków KLUBU 
 

1.Najwyższą władzą KLUBU jest Walne Zebranie Członków. 

Walne Zebranie Członków KLUBU odbywa się raz na cztery lata    

- datę określa ustępujący Zarząd. 

2.Termin, miejsce i porządek obrad ustala w regulaminie Zarząd i 

podaje w formie elektronicznej do wiadomości swych członków 

nie później niż na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania 

Członków KLUBU. 

3.Walne Zebranie Członków KLUBU obraduje według 

uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad. 

4.Regulamin Walnego Zebrania  Członków KLUBU może być 

uzupełniony wnioskami członków, o ile za wnioskiem  wypowie 

się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. 

5.Nadzwyczajne Zebranie Członków KLUBU może być zwołane w 

każdym dowolnym terminie w szczególnych warunkach na 

podstawie uchwały Zarządu KLUBU, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub  na żądanie 1/3 członków zwyczajnych. 

6.Nadzwyczajne Zebranie Członków KLUBU obraduje wyłącznie 

nad sprawami, dla których zostało zwołane i zgodnie z 

regulaminem tego zebrania. 

7.Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w dwóch terminach z 

których drugi powinien rozpocząć się nie wcześniej niż 15 minut 

po pierwszym terminie. 

          

                                                    § 25 

 

Walnym Zebraniu Członków KLUBU biorą udział: 

 

1.Z głosem decydującym  członkowie zwyczajni i członkowie 

ustępujących władz. 

2.Z głosem doradczym członkowie honorowi. 

 



  

 

§ 26 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków KLUBU należy: 

 

1.Ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju KLUBU. 

2.Uchwalanie statutu i zmian w statucie. 

3.Uchwalanie ordynacji wyborczej. 

4.Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.  

5.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu KLUBU, 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

6.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

7.Wybór Zarządu KLUBU, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego. 

8.Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków 

KLUBU. 

9.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu KLUBU i przeznaczeniu jego 

majątku. 

10.Nadanie godności Honorowy Prezes i Członek KLUBU. 

11.Ustalanie znaku, godła, barw, pieczęci i odznak KLUBU.  

                                                                                                                                                   

§ 27 

 

1.Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków KLUBU 

konieczna jest, w pierwszym terminie obecność 2/3 członków, a 

w drugim terminie zwykła większość przy każdej ilości 

obecnych. 

2.Odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu        

Koleżeńskiego oraz poszczególnych osób wchodzących w skład 

tych organów przed upływem ich kadencji  może nastąpić w 

drodze uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Członków KLUBU. 

3.Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.                                                                                                                                                                                                                                  

 

§ 28 

 

  Zarząd 

 

1.Zarząd KLUBU jest najwyższą władzą w okresie między 

Walnym Zebrania Członków.  

2.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym 

wyrokiem. 

3.Zarząd kieruje pracami KLUBU i reprezentuje go na  zewnątrz. 



  

 

 

4.Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz  

jednoosobowo składa oświadczenia woli w imieniu KLUBU.                                                                     

5.Oświadczenie woli w sprawach finansowych i majątkowych 

składane przez  Prezesa Zarządu KLUBU, powinny mieścić się w 

ramach budżetu finansowego na dany rok działalności.                           

6.Dla skuteczności oświadczenia woli w sprawach finansowych i 

majątkowych z wyjątkiem ustępu 4. wymagana jest 

współdziałanie Prezesa Zarządu i Skarbnika lub innej osoby 

przez nich upoważnionych. 

7.Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

 

 Zapewnienie wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków, 

 Zarządzenie majątkiem i funduszami KLUBU, 

 Ustanawianie i znoszenie jednostek organizacyjnych, 

 Przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa, 

 Powoływanie osób dla kierowania określonymi dziedzinami     

działalności statutowej i zatwierdzanie kierownictwa sekcji, 

 Nadzorowanie i kontrolowanie działalności statutowej, 

 Zapewnienie finansowania działalności statutowej zgodnie z 

zatwierdzonymi preliminarzami budżetowymi, 

 Inspirowanie działalności poszczególnych sekcji, 

 Podział środków pozyskanych na poszczególne dziedziny 

działalności statutowej, 

 Ustalanie wysokości składek członkowskich od członków 

zwyczajnych oraz minimalnych składek od członków 

wspierających, 

 Przygotowanie i zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

 Powoływanie na stanowiska urzędujących członków Zarządu oraz 

innych członków do prowadzenia spraw KLUBU, 

 Raz w roku do końca czerwca przedłożyć członkom 

sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za rok 

ubiegły, 

 Zatwierdzanie na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej rocznych 

sprawozdań finansowych, 

 Zwoływanie Walnego Zebrania członków KLUBU. 

 

 

 

 



  

 

§ 29 

 

1. Zarząd KLUBU składa się z nie więcej niż 7 osób i wybiera w 

głosowaniu jawnym: 

 

 Prezesa Zarządu, 

 Wiceprezesa, 

 Sekretarza, 

 Skarbnika. 

 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na  miesiąc lub częściej w 

miarę potrzeb. 

3. Posiedzenia Zarządu są prawomocne, gdy obecny jest połowa+1 

jego członków. 

4. Do ważności uchwał Zarządu jest niezbędna obecność połowy+1 

jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

5. Uchwały zapadają większością głosów, a w przypadku równej 

ilości głosów, głos Prezesa lub pod jego nieobecność 

Wiceprezesa jest decydujący.  
 

§ 30 

 

Komisja Rewizyjna 

 

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym KLUBU i jest 

wybierana w głosowaniu jawnym. 

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

 

 Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej 

władz KLUBU , występowanie z wnioskami pokontrolnymi. 

 Ocena działalności  KLUBU we własnym zakresie. 

 Żądanie od władz KLUBU wyjaśnień w sprawie ich działalności. 

 Określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

 Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu członków     oraz 

występowanie z wnioskiem w sprawie   absolutorium dla Zarządu 

KLUBU. 

 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na 

Walnym Zebraniu Członków KLUBU.  

4.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 



  

 

 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, 

zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Komisję. 

6. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wnioski do władz KLUBU. 

7. W razie niemożności podejmowania decyzji z uwagi na 

ustąpienia jej członków – Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zebranie członków KLUBU 

8. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej nie przerywa kadencji władz 

KLUBU 
 

                                       § 31 

 

  Sąd Koleżeński 
 

1.Sąd koleżeński składa się z 3 członków KLUBU      wybieranych 

na Walnym Zebraniu Członków KLUBU  w głosowaniu jawnym. 

2.Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

3.Sąd koleżeński uprawniony jest do: 

  

 Rozstrzyganie sporów między członkami KLUBU, 

 Rozstrzyganie spraw członków i uczestników zawodów w razie 

nieprzestrzegania przez nich postanowień statutu lub innych 

regulaminów, 

 Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu KLUBU, 

Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością statutową 

KLUBU. 
 

4. W stosunku do członków może orzec następujące kary: 

 

 Ostrzeżenia, 

 Zawieszenie w prawach członka, 

 Pozbawienie godności i tytułów honorowych - po złożeniu 

odpowiednich dokumentów w Zarządzie KLUBU, 

 Wykluczenie z KLUBU. 

 

5.Wykluczenie z KLUBU następuje uchwałą Zarządu na wniosek 

Sądu Koleżeńskiego w przypadku : 

 

 Udowodnionego popełnienia czynu przestępczego zabronionego a 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym oraz 

przekroczenie przepisów obowiązujących w KLUBIE, 



  

 

 

 Uprawnienia działalności szkodliwej dla KLUBU, 

 Nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał i  regulaminów 

KLUBU, 

 Niepłacenia składek członkowskich ponad 12 miesięcy. 

 

 

Rozdział V 

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 

 

                                   § 32 

 

Na majątek i fundusze KLUBU mogą się składać: 

 

 Ruchomości i nieruchomości, 

 Składki członkowskie oraz dochody z imprez, 

 Wpisowe i dochody z imprez, 

 Środki finansowe przekazane na wykonanie zleconych zadań, 

 Darowizny, spadki, zapisy, 

 Dochody z ofiarności publicznej, 

 Dochody z własnej działalności gospodarczej. 

                                 

§ 33 

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych KLUBU oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są 

podpisy Prezesa KLUBU, skarbnika lub innych osób przez nich 

upoważnionych. 

 

Rozdział VI 

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU  

  

§ 34 

 

Zmiany statutu i rozwiązanie KLUBU wymagają uchwały Walnego 

Zebrania  Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej połowy zebranych. 

 



  

 

 

  § 35 

 

1.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu KLUBU Walne 

Zebranie Członków powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie 

z wytycznymi przeprowadzi likwidację. 

2.Uchwalając rozwiązanie KLUBU, Walne Zebranie członków 

wskazuje przeznaczenie majątku KLUBU pozostałego po 

pokryciu zobowiązań. 

 

Rozdział VII 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 36 

 

1.Niniejszy Statut opracowany został i zatwierdzony uchwałą 

Walnego Zebrania Członków Automobilklubu  Ziemi Tyskiej -w 

dniu 24 czerwca 2016 roku. 

2.Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy – K.R.S 

Katowice   dnia …................................. 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie statutu    5.05.2016 -   komisja statutowa  w składzie 

  GRZEGORZ WRÓBEL  i  GRZEGORZ MICHALSKI  
 

 


