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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

if Organizacja XXVIII Mistrzostw Polski Seniorek w zapa^ch 
kobiet II.iybifzadante putdlcz^r

fU - Kk>' \-
\

Data 28.09.2020
zakoikzenia

pi.10.20202:-Tenhih realizap}l zadai^j )ticzhegf^.
fozpocz^aa- .<

3.Syntetycaiyoptezaidahla^^^»w^(azaniern‘inteJs»jesoreaIIzacJi):'

W 2020 roku w marcu planowana byla organizacja Mistrzostw Polski Seniorek w zapasach, ale ze wzgi^du na 
pandemie Koronawirusa si^ nie odbyiy. Polski Zwi^ek Zapa^iczy wyr62niaj^c nas przyznai naszemi 
8rodowisku zapaSniczemu organizacja XXVIII Mistrzostw Polski Seniorek w zapasach kobiet w Dzierloniowie w 
dniach 10-11.10.2020 roku. Miejscem realizacji b^dzie hala Dziertoniowskiego O^rodka Sportu i Rekreacji w 
DzierZoniowie przy ulicy Strumykowej 1. Przez dwa dni b^q odbywaly si$ Mistrzostwach Polski Seniorek i 

braly udzial kobiety od 18 roku Zycia w tym zawodniczki z DolnegoSIqska i Powiatu DzterZoniowskiego. 
Odbqdzie siq waienie zawodniczek, ktore bqdq podzielone na 10 kategorii wagowych oraz przejdq wywiad 
lekarski. W sobotq tumiej rozpocznie siq od walk eliminacyjnych aby wytoniC dwie finalistki ktbre b^q waiczyiy 
0 mistrzynie polski i ztote medale. W malym finale b^dzie rywalizaqa o brqzowe medale. Trzeba zakupiC 20 
zlotych medali poniewa2 opr6cz mistrzyni medal otrzymuje r6wnie2 ich trener ktdry je trenuje. Pokonana 
finaiista otrzymuje srebmy medal a z matego podwdjnego finahj 2 zawodniczki otrzymujq brqzowi

medale,
diatego tizeba zakupiC w sumie 50 medali, ktdre zakupi Powiat. 40 medalistek otrzyma rOwnieZ nagjody. Na 3

matach bqdq waiczyly seniorki, kt6re bqdq oceniane przez 14 sqdzidw, ktOrzy otrzymajq wynagrodzenie i pobyl
optacany przez Polski Zwiqzek ZapaSniczy. Nasz klub ma za zadanie zakupiC 40 nagrdd, baneryj plakaty.

Musimy rCwnieZ zapewriiC catering dta uczestnikOw mstrzostw. Przy organizacji Mistrzostw Polski trzeba
b^zie PowoiaC komitet organizacyjny j zaprosiC okolo 30 klubCw krajowych
-zamCwiC 50 medali, zakupiC 40 nagrCd, banery, plakaty 
-zarezerwowaC Hale oraz hotel na OSiR-e 
-zarezerwowaC catering dia uczestnikCw mistrzostw
•zaprosiC 14 sqdziCw i wyznaczyC 5 osobowq obshigq technicznq, ktCra bqdzie pracowala spolecznie 
-zaprosiC VIP-6w
-przewieiC maty i osprzqt do Mali OSiR-u(koszty te b^dq stanowiC wkted wlasny finansovyy MULKS JUNIOR) 
-zorganizowaC Mistrzostwa Polski Seniorek |
-stworzyC komunikat koricowy z Mistrzostw, Jako dokument potwierdzajqcy wyniki oraz iloCC startujqcych. 
-rozliczyC dotaq^
Zadanie pubiiczne b^zie wykonane nieodplatnie.



' KOdz^ zaoanta zawiera siq w zaKresie zaoan OKresionycn w an. 4 usiawy z ania £A Kwiemia zuuj r. 0 oziaiainosa pozyiKU 
pubiiczrtego i 0 wolontariade (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z zm.).

^ Termin realizaqi zadania nie moZe by6 dhiZszy niZ 90 dni.

- 41 Opte zaMadanych rS^tatdw r^lizacii zadania publicznego
Pbuuwwany. po^om 

- do^owia)

Spc^db.'monilbMiswada rienittattw / fr6dlo' 
ihfbrmacjiops^^t^ctu wskainito ^15Nazwa rezuttatu

Zorganizowanie Mistrzostw Polski 
Seniorek w zapasach kobiet 10-11.10

1 Mistrzostwa bokumentaqa fotograficzna, regulamin, komunikat

lios6 uczestnicz^cych klubOw, fco najmniej 24 komunikat kor^cowy

llos6 wydanych nagrOd 40 komunikat koilcowy, dokumentacja fotograficzn;

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, Jego do6wfadci»hia w realizacjl cffiatari plairawanych w ofercie oraz zasbbdw, kttre 
^ ^wykdrzystanewfealj^cjl zadania , - I

• ■V. y.-' ■

MULKS JUNIOR Dzierzonidw organizuje treningi, tumieje, pokazy zapa^nicze oraz bierzemy udzial w zawodach i 
zgrupowaniach sportowych. 21 lat wspotpracy z urz^dami; Starostwo Dzierzoniowskie, UM Dzier2oni6w, Urz^dem 
Marszalkowsktm, Zwi^ami Sportowymi Zapasniczym, Sumo, JIJITSU. Stanistaw Warchol- menadter sportowy, 
szkoleniowiec z 35 letnim stazem w organizacji i prowadzeniu zaj^. Norbert Warchol-s^dzia krajowy, instruktor zapasow 
prowadzi zaj^cia zapainicze, jiu jitsu, MMA, samoobrony. Marzena Martyka, Mariusz Tyrcha instruktorzy zapasow. 
Dzialacze i wolontariusze z wieloletnimi do^wiadczeniami, profesjonaini instruktor^. Od 20 lat zarzqd klubu organizuje 
Mi^dzynarodowe tumieje zapasnicze oraz jijitsu. Klub rowniez nalezy do struktur Ludowych Zespotow Sportowych. Kadra 
frenerska od ponad 35 lat prowadzi zaj^cia z mtodziez^ na terenie Powiatu

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj tosztu
j ‘•V Warto^ Zdot^l Z innych

■.fM
'/'I'i s',-’ ■rj■T,,. .i.h' .(

1. nagrody, 5600,00
2. Banery, plakaty 1000,00
3. PrzewPz mat i osprz^ 400,00

3000,00j catering
Suma w^ystit^ koszh^.realgaqi zadania

4.

10000,00 9600,00 400.00

V. Oswiadczam(-my), Ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^ie realizowane wyt^cznie w zakresie dzialalno^ pozytku publicznego oferenta(-tow):

2) pirtTHvfmtft ^wjriil^pri pmriii|i^ii|rh wyt^cznie w ramach prowadzonej odptabiej dziataino^ pozytku
publicznego;

3) oferent* ! oferenci* skladajacy niniejsza ofert^ nie zalega(-ja)*, / zalegat-j^)* z opiacaniem nalezno^ z tytutu zobowiazari 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* sktadajacy niniejsza ofert^ nie zalega(-)a)* /. zalega(-j«^*-z opiacaniem naleznoici z tytutu skladek na 
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czq^ II ninietszei ofeity $a zgodne z-Krajowym R^estrenTSudowyni*! inna wtasdwa ewidenqa*;

6) wszystkie infonnacje podane w ofercie oraz zafecznikacti sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktyanym;

7) w zakresie zwiazanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danycb osobowych, a takze 
wprowadzaniefn ich do systembw informatycznych, osoby, ktorych dotycza te dane. zlozyly stosowne o^wiadczenia zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych.

/

JUNIOR 'V- j* O "'Ji.' / i./95 /99 (

NiP§g
Data ...^:werionfi mir4e

(podpis osoby upowaznionej iub podpisy 
osdb upowaznionych do sktadania oSwiadczeb 
woii w imieniu oferentbw)



STAROSTA DZIERZONIOWSKl

Rynek 27,58-200 Dzierioni6w 
tel. (074) 832-18-64,832-52-00, fax (074) 832-18-60

http://www.pow.^ier2oniow.pl e-mail: pQwiat@pow.d2ierzoniow.pl

Dzierzoniow, dnia 14.02.2020 r.
S0.4221.1.4.2020

ZASWIADCZENIE Nr 4AJKS/2020

Potwierdza si^, iz Mifdzyszkoiny Uczniowski Ludowy Klub Sporiowy 

JUNIOR” w DzierZoniowie, przy ul. Koscielnej 32 figuruje wewidencji uczniow ikich 

klubow sportowych, prowadzonej przez Starost^ Dzierzoniowskiego pod numerem 

ewidencyjnym SO.II-UKS - 2/99.

Klub zostal wpisany do ww. ewidencji decyzj^ nr SO.II-5010/2/99 z dnia 

26.10.1999 r. Na wniosek klubu Starosta Dzierzoniowski pismem nr SO.II-5051/14/2004 

z dnia 05.02.2004 r. zmienil nazw^ klubu z Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUNIOR

przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Dzierzoniowie na Mifdzyszkoiny Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy „JUNIOR” w Dzierzoniowie.

Zaswiadczenie wydaje sif na wniosek strony w 1 egzemplarzu.

Sklad Zarz^du:

1. Alicja Dydo - Warchol - Prezes

2. Stanislaw Warchol -Wiceprezes

3. Norbert Warchol - Sekretarz
Z up. Starysty

4. Joanna Braumann - Skarbnik
*6jcik 

DYRfiKWpR
Wydziaki BazpbcnAstwa ObywotebUdt

Grazy

Na podstawie art. 2 ust. I lit ..g" ustawy 
z dnia 16 Ustopada 2006 r. o oplacie skarbowej 
(Dz. U. z2019 r., poz.1000 z p6zn. zm.). 
Zaswiadczenie jest zwolnione z oplaty skarbowej

Otrzvmu^;
1. MULS :JUNIOR” ul. KoScielna 32, 58-200 Dzierionidw
2.a/a

Sporzqdziia:
Renata Dawiec, inspektor 
Marzena Krzysko, inspektor 
tel. 74 832 52 29



STATUT

MI^DZYSZXOLNEGO
UCZNIOV^KIEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

„JUNiOFr

Rozdziat I

Nazwa, teien dzialania, siedzifaa i charakla’prawmy

§1
M^dzysztolny Uczniowski LiKiowy Khjb ^rartowy ,^NK>R** zwany d^tej Klubem 
jest stowarzy^i^iem zrzesz^cym uczniow. rodzicow uczn^. i^uczycieii 
j sympatykdw.

§2
1. Terenem dzEalania Klubu je^ Poteka oraz itiiasto t gmina Dzier^>ni6w.
2. Siedzi)^ wMz Ktu^u JUNIOR” jest nruasto Dzi»2ontdw.
3. Adres do kor^pondenqi ustateny b^dzie w drodzB iK±Mraly Zaiz^u i pottewany 

do wiaKionK)§ct odr^bnym pismem.
§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytuhi posiada osobowoSc 
prawT!£|. I

§4
I1. Klub dzkrfa ^octoie z ustaw^ z 25 czerwca 2010 r o ^xnde (02lU. 2018 

poz. 1263 tj.). ustawsi z 7 kwietna 1989 r. Prawo o ^warzyszeniach (Dz.U. 2Q1J 
poz. 210 tj.), ustaw£t z 24 kwietnia 2003 f. o (^aialno^ potytku publhznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 tj.). ustaw^ z 14 grudnia 2016 r. Prawo 

(Dz.U. 2018 poz. 996 tj.) oraz niiuejszym statutem.
2* Klub jest otcmk^ zrzeszenia LZS.
3. KlubmQ2eby6c^ordQernpow«atoMrych,okn^gawychiiegk»i^iEych 
zwi^2Mw spoitowych oiaz ogdlnc^cnEyowych zwi£|zk<6w spottowych.

§5
Klub u2ywa piecz^, godia. flagi. barw, odzn^ i znaczkdw organizacyjnyc^ zgodnie 
z obowi^zujc|cynii pizepisanL I

\:>•o CO

§6 \
' $ C/3

o>Klub zfzesza swoich czlonkdw w sekqach, a ich rodzaj i Uczba tworzone b^^ 
zgodnie z pobzebaini i mo2fiMfo6dami.
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X

Razd^ll

Cel i smUd dzialanla
§7

Cel^ Klubu jest:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 2ycia sportowego uczni6w,

w oparciu o obiektowe i ^»z^towe oraz o pomoc or^nizacyinq
i materialn^ rodzioow t syn^>atyk6w Kli^u oraz wladz zrz^zenia LZS,

2) angazowaruewszystkichuGzm6wdor62norodnychfbrmaktywno^ruchowej,
sprawnoScigier i zabaw dostosowanydi do 

i zahYteiesowad ^mdowych,
3) ucz^tniczenie w imprezach sportowych organizowanych na c^3szarze dzia^ah 

samcHz^du terytor^nego i poza nim;
4) organizowanie zaj^ sportowych dla uczniow szkoiy w celu wszechstronnego 

rozwoju kh spravim^d fizyczi^ i umystow^
5) organizowanie dzialalno^ sportowej ze szcsegdinym uwzgl^nienbm funkcji 

zdrowotnych.
6) organizowanie uczniom wszystkich klas rdznorodnych form wsp6(zawodnictwa 

sportowego,
7) ksztaftowan^ pozytywnych cech charakteru i 

uczestnichwo w realizaqi zadai^ sportowych Klubu.

wieku. stopnia

o^obowo^ poprzez

§8
Klub realizuje swoje zadania statutowe we wspdkiziQianiu z dyrektorami szkof, 
radami pedagogicznymi szk6t, Radami Rodzic6w, kiubami sportowymi, 
wfadzami samorz^dowymi i sportowymi.

§9

Klub optera sw^ dziaialnoS^ przede wszystkim na spoleesnej pracy swoich 
czionkdw i dziatezy oraz pomocy rodzic6w ucznidw.

Rozdzial III

§10
Czfonko^ Klubu dztel^ si^ na

1) zwyczajnych,
2) wspieraj^ch. <f Hm S?

§11
Czlonkami zwyczajnymi Klubu mo^ bye uezniowie szkol, rodzice i nauezyeieie 

ktorzy ziozs^ pisemnq deklaraci^, zaplac^ wpisowe i zostan^ przyj^ci przez Zarz^d ^
Klubu. „
2. Mak^etni w wieku od 16 do 18 lat ktdrzy ograniezon^ zdolno^6 
ezynno^ prawnych, mog^ nalezec do Klubu i korz^tac z czynnego i btemeg 
prawa wyborezego, z tym ze w skladzie zarz^u Klubu w^szo^ musz^ ^nowi^; 
osoby o peln^ zxk)im^:da^^ir^fii^ci prawnydi
3. Mak^etni zgod^ pizectetawk:^ ustawowych, natezec do?
Ktubu, bez piawa

CD#•1. CO
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7'^@^u na walnych 2i^>raf^ch czionkdw oraz bez^
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koizystania z czyraiego i biemego pmaa wyborcz^o <b> vtdadz stomEozyszenia.

§ 12
Ci^onkowffi zMrycz^ii prawo do:

1) uczestnictwa w Walnyi^ Zebraniach Ktubu z biemym 
prawem w^^orczyni, z uws^t^nientem postanowtetS § 11 ust. 2 i 3;

2) zglaszania propozyqi i wrao^dw wobec v^adz Klubu,
3) uczestrectwa w zawodach i m^rezach sjK^towych orgEoraEOwanych pi^ez

I czynnym

Klub.
4) korzystanta z wszetkich urz^lzeil Khibu na zasa<tech okr^ianych przez 

Zarz^ Kiubu,
5) korzystania z trniych iq^iawiml cdae^kMiych pizez Zarz^ Kiubu;
6) naleZenia do wybraiej prz^ sete jedn^ hib w^ccj s^qt

§13
Czlonkami wspierc^cymi mog^ by6 osoby fizyczne i c^oby prawne, kt^ popieiaj^ 
cele Kiubu, zostan^ przyj^ przez Zarz^d i zadekiaruj^ pomoc finansowo 
-materiain^ dia I

§ 14
C^nkowie uspi^^cy ma^ prawo do:

1) uczestniczenia bezpo^rednk) lub poprzez swoich detegatdw 
walnych z^raniach KMri,

2) zgtaszania wnioskdw i pnqsozyqi wobec wladz Kiubu,
3) k(Mzystar^ z iimych uprsnvnteil c^f^kMiych przez Zarz^d Kkbu.

§15

w

Do obowi^zk^ Kkibu nateZy:
1) bran» czynnego udz^ w dzi^atno^ci Kiubu,
2) godne reprezentowanm Kiubu,
3) przBStrzeganre po^anowied statutu \ uchwatwIsKiz Ktubu,
4) ptac^im ^ladek na zasadach ustakmych (»zez Wakie ZebrsB^ Kiubu.

§ 16
C2^nkostwo w Klubie ustsye poprzez :

1) dobrowokie wyst^jenie zgloszone na pismie do Zarz£|du,
2) skredtenfe z listy caionkdw uchw^ Zarzs^du w pizypadku:

a) naruszenia postano^d statutu;
b) niebrpnia udzialu w dziatairrodci statutowel Kiubu przez okres 6 

miesi^cy;
c) dzialania na szkod^ Kkibu.

Rozdziaf iV

tAQadze
Vb§

1. Wladzsm KKibu sq:
1) Walrre febranie Kkibu,
2) Zaiz^;

rUi/fO
O It'm
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3) Komtsia ReMflzyjna.
2. Kadenc^WladztnAfa2lata. Wyb6rWi^nasl^njjewgk)sowar^t^nyinlub 
jawnym. w z^e2no^ od decyqi Watnego Z^Mania Khibu.
3. Uchwaly wszy^ldch V^^adz Ktubu zapadaj^ zwytdq w>$kszo§cig gteow, o ile 
postanowienia statutu nte stanowia tnaczej.

§ 18
1. Watne Zebranie Khibu fest najwyzsza wtadza Khibu t mo2e by^ zwyczajne i 
nadzwycz^ne.
2. Walne Zebrane zwycza^ Khibu zwotywaro przez Zarz^ raz rm rok.
3. skre^ny
4. NsKlzwyczqne WaSr» Zebranie Khibu zwolywane jest przez Zarzad Klubu;

1) z wtasnej iniqatywy,
2) na wniosek Kcmiis# Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 o^hi cztonkdw.

5. Nadzwycz£^ Wahie Zebranie Khitni <»lbym tm p62niej niz w ci^gu 
jednego miesi^ca od dozenia wniosku lub podj^da uchwaly i obraduje nad 
sprawamt. dia ktdrych zc^tato zwolane.

§19
1. Do wyl^cznej konp^erK^ Watnego Z^rania Klubu nal^:

1) uchwatenie programdw spoitowej, organizacyjrtej i finansowej 
dziafalno^d Kh^,

2) rozpatrywante i przyjmowante spiawozdad Zarz£|du t komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie na wniosek Komisjt Rewizyjnej absolutorkim dla Zarz^du 

Klubu,
4) wyb6r Zarzadu i Kcvni^ Rewizyji^*
5) podejmowanietKilwalozmktfliestatutuhdbrozwsqzanta Klubu.
6) ustdsoiie wysoko^ i tiybu ptaoraaa c^onkowskich,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod 

obradyWdnego Zebranta Khibu.

§20
1. Zarz^ Khibu sfcbida z 4 cdonkdw wybi^anyc^ przez Vtfalne Z^vanie Klubu, 

^ ktorzy spoirdd s^ie wybierajq 

i Skarbnika.
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza

S 4SiCO
^ 2. Zebiania Zarzstdu Klubu odbywaj^ si^ w potrzeby, nie rzadziej jednak niz 

jeden raz r^a dwa miesiace.
'4U1^. 3. Do wazno^ci uchwal Zarzadu Klubu konteczna jest obecnosc co najmn^j 1/2+1
aliczby c^onkdw Zarz^du, w tym Prezesa tub Wtcef^ezesa.

4. Do obownazkdw Zarz£(du natezy w szczegolnoici:
1) r^irezentDwar^ KhdHi na zewr^ftrz i (b^lanie w jego imieniu,
2) wykonywanie ucbwal Walnego^bigi^ Khibu,
3) pode^mowan^ udiwsd ^

Zebrania, /^/

9
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niezastrzeionych dla Wialnegoo■j;
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4) przyjmowan» i skre^ni
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5) zarz^dzanie maj^tldem i fitnduszamt Khd>u zgodm z obowi^zi^cynli 
pizepisan^

6) ^xnz£|dlzave sprawozdart z dzialania Khibu.

§21
1. Zarz^u Khibu mate bye zawieszofiy w czynnosctach faib odwoteny ze 
skladu Zarz^u, je^eli nie wykonuje prz^tych obowi^zkdw, dzi^at niezgcxlnie ze 
statutem bs(d2 w ffmy ^xisdb zaw^zaufeuro czlt»dc6w Klubu.
2. Uchwat^ o zsmrieszentu w czynmiSciach i odwolEVUu c^cudea Zarz^du poefe^uje 
Zarz^ w^kszo^c^ glos6Mr przy dbecno^ co reymnt^ 3 esdordedw 
uprawrwnych do gbsowania
3. Usun^ty tub za%vi^zony czk»iek Zaiz^u ma prawo (xiwolanta si# dp
Walnego Zebr^^ Klubu w ci^gu 30 dm od podj^cia udm^ o usmn^ctu tub 

zawieszeniu. I
§22

1 Krnmsja Rewiz^ui CHgEmem kmitroh^^c)^ catoksztdt dzialdnoto Klubu.
2. Komisja Rewizyjna sklada si^ z 2 czhmkdw: Przevnodntcz^cego t czKmka 
Komisji, wybranych przez Walne Zebrante Klubu.
3. sfcre^ny
4. Komisja Rewiz^na dziala w <^arciu o reguiamin zatwierdzony prroz Watne 
Zebranb IQubu.
5. Do czynnoSci kemnsji Revnzyjnej naAety:

1) przeprowadz^me okresowyd) kontroli dzialalno^ statutowej i finansowej 
Klubu,

2) wydawame zateceA pokordiofnydi. a w pizypadku sbrneidzenia uchybie^
w dzialalno§ct, teimindw oraz ^)osob6w ich i^m^cta,

3) sidadante sprawozda^ z calolsztaitu swej dzialalno^ na Walnym Zebrani j
Klibu oraz dawianb wnbsku o udzbtente tub rxlmowo aii^dutoriun 
ust^uj^3emu Zarz^dowi, .

4) skIsKlartte zas^^ZeA z uzasadnieniCTi w dosunku do proj^ctewranyc:) ;;]!g
uchwal. postanowteh i pizedsi^wzi^ Zarz^u, jeZefi Komisja dojdzie op ^
wnk^ku, iB ^Kmoduj^ <me lid> mog^ spowodowad niepfawidteiwo§<;i |:^ 
w dzialamu Kkibu,

5) wyst^powanb z tatdat^n zwolania Nadzwyczajnego V\blne^ Zebranisi 
Klubu, wzgi^nie z wmioskiem o zwolante posiedzenia Zarz^du, 
w przypadkach stwbrd^iia niezgodnych z praw^ lub Statutem 
istotnymi tntmesami Klubu 
dzidad Zarz^du.
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§23 «■*
ICzkmek l^musii Rewiz^^^ moZe^ 
z jej skladu jeZeli nie wykonuje ^ 
Statute; b^ w kmy ^>osdb zmtt^^; 
2 Uchwal^ o zavi^szenuj w ezyrnmn

'X VXVD“ ^

ny w czyramSctach lub odwolan^ 
wri^zkdw, dziala ntezgodnie ze ^
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podejmuje komisia Rewizyjna vtri^kszoSd^ glos6w pizy obecmi^ co n^mn^j 
potowy i4)rawnionydi ck> ^osowania.
3. Odwolany tub 2aw«szony czh>nek Komis|i Rewizyjnej nm prawo odwofei6 si^ do 
Walnego Zebranta Klubu w terminie 30 dni od podj^cia udiwaly o odwotaniu 
lub zawieszenfu

§24
W przypadku powstania wakatu w Zan^dzie lub Komisji Rewizyjnej - wtadzom 
tym przy^uguie prawo ctokoc^itowania nowych c^onkdw ^o6r6d c^onkdw Klubu. 
Liczba osob dokooptowanydr nie mo2e przekroczy6 1/3 podKxlz^cych z wyboru.

RozdziatV
Wyrbznienia i kary

§25
1. Za aktywny udztaf w reatizaqi zadai^ Klubu przyznawane 
wyroznienia i nagrody.
2. Z^ffijly oraz tryb przyznawanra wyrd^ieil i nagrbd, regutemin uchwalony
przez Zarz^ Kkibu.

§26
W razte naruszenia postanowie/i Statutu lub uchwaf wladz Klubu - Zarz^dowi 

przyshiguie zgodnie z regu^inem zatw^rdzonym prz^ V^lne Z^ranie Kiubu - 
prawo wymierzanta nast^pi^:ych kar

1) upomnierna,
2) nagany,
3) zawsszenta ^rawach csdonka c^res od 3 do 12 miesi^cy.

2. Od udtwaly Zarzi^u o ukaraniu c2kmkowi (Oubu pizyskiguje prawo odwolania 
si^ do Wakrego Zebrania Klubu w termime 30 dnL
3. Udns^ Walnego Zi^t»ar^lOubuo idcaranki jest r^tateczna.

1.

Rozdziat Vi
i ftimhisze Khibu

§27 _____
Na rre^tek Kkibu ^ckid^ nbriKiK»m^. rucbomoM;i <»az fundusze.

2. Na fundusze Klubu sk^aj^ si^:
1) sidadkt csdonkov^lde,
2) darowizny i zapisy,
3) diriacje na zadana ji^dslwowe z z^cr^u kuttury fkycsn^ ziecone Klubowi,
4) dotaqe na zadania zlecorre przez samorz^d terytorialny,
5) dcKiKxiy z
6) kwoty pizekazywane na
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sfinansawanBe dziatalno^ statutowej Klubu, w tym przede wszystkflm kosil6w 
organtzaqi zawo(^.

§27^
l-Otzi^edro^ statutoMfa KlutHi rmiB by6 prowadzona ji^co dzfcrialno66 
n'leodplatna lub j^o dzialadno^ odplatna.
Z.DodhM z od^pteSnei dsaiakiofyd Klubu shiZy w^^cznie leaBz^ cei6w 

statutowych Klubu.
S.Klub nie mazB pfow»lzi6 dziafeilre>6ci gospodarczej.

§28
1. Dla waZnoSd o^w^czeA w zakresie praw, pod^mowania zobowi£|zaA 
maj^owydi oraz udz^lanla petncMnocnictw wymag^ne ^radptsy dvrach 
czlonkdw Zarz^u, w tym Prezesa tub Wiceprezesa.

Zmiana statutu i rozwi^zanie st^ Klubu

§29
Zmtany statutu Klubu wymaga|^ uchwaty Walnego Zebranta Klutni podj^^ 
wi^s706aq 2/3 ^os6w pizy obecno^ co na^ni^ pdowy uprawnk>nych 
glosowania.

do

§ 30
Rozwt£|z»^ Kkj^ moZe nast^^ ra podstavne uchwaty Wl^iego Zedapia 

Klubu po4^ej w^kszoSd^ 2/3 gtosdw przy obecmo^ co najmniej polowy 
upfawnkmych do s^Dsowania.
2. Uchwala o rozwi^zarmi Klubu okre^ta liyb likwidaqi oraz cel, na faHa ma by6 
przeznaczemy nricjqtek-

1.
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;CtfNa podstawie art 4 ust 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

m0 sporcie (Dz. U. 2018, poz.1263 z p6tn.) w zwi^dcu z § 8 

Roqx^rz^dzenia Ministra Sp<xtu i Turystyki z dnia 18 paidziemika 

201 Ir.

a

liVfcu/v/AU4^/uJiA/j5^

(Osprawie ewidencji klubdw sportowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) w dniu 05.03.2019 r. na wniosek

w

strony, zarejestrowano zmiany w statucie klubu pod nazw^ 

Mi^dzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Spoitowy „Junior” 

figuruj^cego od dnia 26.10.1999 r. w ewidencji uczniowskich 

klubdw sportowych prov^adzonej przez Starost^ DzierZoniowskj,ego: 

pod nr SO.II-UKS-2/99
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DzierZonidw, dnia 05.03.2019 r.


