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STATUT 
MIEJSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO „BORUTA” 

w Zgierzu 
                                                
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne, nazwa, teren działania, siedz iba i charakter prawny 

 
§ 1 

 
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o sporcie i z tego 
tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. 

§ 2 
1. Klub działa zgodnie z: 

- ustawą o sporcie, 
- ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, 
- ustawą o systemie oświaty, 
- ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, 
- własnym statutem. 

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz 
ogólnokrajowych związków sportowych. 

 
§ 3 

 
1. Klub nosi nazwę: Miejski Klub Piłkarski „Boruta” i używa skrótu MKP „Boruta”. 
2. Barwami klubu są kolory: czarny i biały. 
3. Klub używa herbu w kształcie trójkąta, w kolorach czarnym i białym z 

wizerunkiem sowy i nawą klubu. Wzór herbu stanowi załącznik nr.1 do 
statutu. 

4. Klub używa pieczęci podłużnej i okrągłej, w których zawarta jest nazwa Klubu. 
5. Nazwy sponsorów Klubu występować mogą na sprzęcie sportowym, w 

pismach informacyjno-reklamowych, w siedzibie Klubu, na obiektach 
sportowych, w mediach. 

6. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego członu w nazwie klubu, korekt 
barw klubu i herbu w przypadkach: 
1) następstwa treści umów zawieranych przez klub ze sponsorami lub 

partnerami strategicznymi; 
2) na mocy porozumień zawieranych w procesie łączenia klubów 
(stowarzyszeń). 

 
§ 4 

               
1. Siedzibą klubu jest miasto Zgierz. 
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 
3. Czas istnienia klubu nie jest określony. 
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§ 5 
 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
 

§ 6 
 
Klub do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 
§ 7 

 
Ilekroć w statucie jest mowa o władzach, pod pojęciem władz należy rozumieć, 
Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele klubu i sposoby realizacji celów 
                                                                                                         

§ 8 
       
1. Celem klubu jest propagowanie i organizowanie uprawiania sportu 

wyczynowego i rekreacyjnego wraz ze wszystkimi jego wartościami 
wychowawczo-zdrowotnymi. 

2. Integrowanie społeczności lokalnej. 
3. Edukacja poprzez sport dzieci i młodzieży w zakresie: 

1) bezpieczeństwa publicznego; 
2) przeciwdziałania patologią społecznym i uzależnieniom; 
3) promocji zdrowia. 

4. Organizowanie i promowanie działalności rehabilitacyjnej osób 
niepełnosprawnych. 

 
§ 9 

 
1. Klub swoje cele statutowe realizuje przez: 
 

1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o 
możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i 
materialną rodziców i sympatyków Klubu. 
2) Angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności 
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań sportowych. 
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze 
działania samorządu terytorialnego i poza nim. 
4) Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego 
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 
5) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcji zdrowotnych. 
5a) Rehabilitację i działania na rzecz poprawy zdrowia osób 
niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć sportowych i rywalizacji 
sportowej dla osób niepełnosprawnych. 
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6) Organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa 
sportowego. 
7) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie letnich i zimowych 
obozów szkoleniowych 
8) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu 
9) Dążenie do uzyskania mistrzostwa sportowego. 
10) Wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

2. Klub realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu ze szkołami, 
organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, władzami 
samorządowymi i sportowymi. 

3. Do realizacji celów klub może zawierać porozumienia i umowy z 
organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi. 

4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w celu wypracowania funduszy 
na działalność statutową klubu. 

 
ROZDZIAŁ III 

 
Członkowie Klubu - nabycie i utrata członkostwa  

 
§ 10 

 
      W skład członków klubu wchodzą: 
            1) członkowie zwyczajni; 
            2) członkowie honorowi (tytularnie); 
            3) członkowie wspierający. 
     

§ 11 
 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna: 
1) posiadająca obywatelstwo polskie lub innego kraju zgodnie z przepisami 
obowiązującymi obywateli polskich; 
2) składająca podpisaną osobiście deklarację członkowską. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mają prawo stowarzyszania się, natomiast 
małoletni do 16 lat mogą zostać członkiem klubu za zgodą przedstawiciela 
ustawowego. 

 
§ 12 

 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklaruje wsparcie finansowe dla klubu, potwierdzone stosownym zapisem 
obu stron. 

2. Osoba prawna działa w klubie poprzez swojego przedstawiciela. 
 

§ 13 
 
1. Członkiem honorowym klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która 

włożyła szczególne zasługi dla działalności klubu. Tytuł „Honorowy Członek 
Klubu” nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
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Tytuł ten nadawany może być członkom zwyczajnym, członkom wspierającym, 
jak i osobą z zewnętrz. 

 
§ 14 

 
Osoba fizyczna, która bierze aktywny udział w życiu klubu oraz przyczynia się do 
realizacji celów statutowych przez klub, a nie podpisała deklaracji członkowskiej 
nosi miano „Sympatyka”. 

 
§ 15 

    
1. Członkostwo w klubie ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji; 
2) wykluczenia z klubu; 
3) rozwiązania klubu; 
4) przyczyn losowych. 

2. Przyczyny o których mowa w ust.1 nie dotyczą członków wspierających, lecz 
zastosowanie mają odpowiednie ustalenia stron. 

3. W przypadku członków będących czynnymi zawodnikami zastosowanie mają 
przepisy związków sportowych, które stosuje się łącznie. 

 
§ 16 

 
1. Członek może zrezygnować z przynależności do klubu w każdym czasie, 

składając rezygnację na piśmie do Zarządu z wskazaną w niej datą ustania 
członkostwa.    

2. W przypadku braku wskazania, ustanie członkostwa następuje po 30 dniach 
od dnia złożenia rezygnacji. 

3. Rezygnacja z członkostwa nie rodzi po stronie klubu żadnych zobowiązań, 
chyba że odpowiednie ustalenia stanowią inaczej. 

 
§ 17 

 
Członek może być wykluczony w przypadku gdy: 

      1) świadomie szkodzi interesom klubu; 
      2) nie przestrzega postanowień statutu i uchwał władz klubu; 
      3) uchyla się świadomie od zobowiązań wobec klubu; 
 

§ 18 
 

1. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Wykluczenie następuje z 
chwilą doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu z uzasadnieniem i 
pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. 

2. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od uchwały 
Zarządu do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji 
Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

3. Ponowne przyjęcie do klubu osób, które zostały wykluczone może nastąpić 
uchwałą Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec klubu. 
Możliwość ta nie dotyczy wykluczonych na podstawie § 17 pkt. 1. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

Członkowie Klubu – prawa i obowi ązki 
 

§ 19 
 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybierany do władz klubu; 
2) uczestniczyć aktywnie w Walnych Zebraniach Członków; 
3) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania klubu;  
4) zapoznawać się z treścią protokołów z Walnego Zebrania Członków; 
5) zapoznawać się z bilansem finansowym klubu i sprawozdaniami z prac 
władz klubu; 
6) reprezentować klub (po uprzednim jego wyborze) w organizacjach, których 
klub jest członkiem. 

2. Członkowie klubu w wieku 16-18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego 
prawa wyborczego lecz w składzie zarządu muszą stanowić większość osoby 
o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Członkowie poniżej 16 lat nie posiadają prawa udziału w głosowaniach na 
Walnych Zebraniach oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

4. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo: 
1) reprezentować klub w zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych; 
2) nosić emblematy i barwy klubu; 
3) korzystać z ulg i przywilejów przyznawanych przez władze klubu; 
4) korzystać z obiektu i urządzeń sportowych będących w gestii klubu, w 
ramach obowiązujących uregulowań. 

 
§ 20 

 
Członek zwyczajny ma obowiązek: 
1) opłacania składek członkowskich; 
2) godnego reprezentowania klubu; 
3) brania aktywnego udziału w pracach klubu; 
4) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz klubu; 
5) dbania o majątek klubu; 
6) ciągłe podnoszenie poziomu sportowego (których to dotyczy); 
7) zachowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej. 
 

 
ROZDZIAŁ V 

 
Władze Klubu 

                                            
§ 21 

 
Władzami klubu są: 
1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 
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Walne Zebranie Członków  
 

§ 22 
 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem klubu. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, 
zaproszeni goście 
3) z głosem stanowiącym – delegaci reprezentujący grupy młodzieżowe, 
wybrani spośród prawnych opiekunów członków do 16 lat. Wyboru delegatów 
dokonuje się:  
po 3 delegatów z każdej grupy, której to dotyczy, na czas kadencji równoległej 
kadencji władz klubu. Delegaci posiadają bierne prawo wyborcze. 
Wybory delegatów organizuje Zarząd. 

3. Delegat traci uprawnienia wraz z pozbawieniem sprawowanych funkcji w 
przypadku naruszenia postanowień statutu i uchwał władz klubu oraz od 
momentu ustania członkostwa w klubie osoby, której jest prawnym 
opiekunem.  

 
§ 23 

 
1. Walne Zebranie Członków może być: 

1) zwyczajne; 
a) sprawozdawczo – wyborcze, 
b) sprawozdawcze, 

2) nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze odbywa się co cztery 

lata. Zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej na ostatni dzień kadencji.  
3. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze odbywa się rokrocznie. Zwoływane 

jest przez Zarząd, nie później niż do końca miesiąca, w którym przypada 
rocznica kadencji władz.  

4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może zostać zwołane w każdym 
czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
Zwoływane jest przez Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
3) na wniosek co najmniej połowy ilości członków zwyczajnych. 
W przypadkach określonych w punktach 2 i 3 winno być zwołane najpóźniej 
na 30 dzień od dnia złożenia wniosku Zarządowi. 

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd 
zawiadamia osoby uprawnione na 14 dni przed terminem obrad przez 
informację publicznie dostępną oraz zaprasza osoby, których obecność jest 
zasadna. 

6. Walne Zebranie Członków jest prawomocne gdy bierze w nim udział połowa + 
1 z ogólnej liczby uprawnionych, w pierwszym terminie. Niezależnie od liczby 
uczestniczących uprawnionych, w drugim terminie.  
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§ 24 
 
1. Przebieg Walnego Zebrania Członków prowadzony jest na podstawie 

przygotowanego przez Zarząd i przyjętego przez Walne Zebranie Członków 
regulaminu. 

2. Przebieg obrad jest protokołowany, protokoły z obrad przechowywane są 
przez Zarząd.  

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków 
klubu. 

 
§ 25 

 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określanie głównych kierunków działania klubu; 
2) uchwalanie statutu i jego zmian; 
3) uchwalanie budżetu; 
4) ustalenie ilości członków Zarządu, wybór i odwoływanie władz klubu;  
5) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
6) udzielanie absolutorium Zarządowi; 
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków klubu; 
8) podejmowanie uchwał o połączeniu stowarzyszeń lub przynależności do 
związku stowarzyszeń; 
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu klubu, sposobie jego likwidacji oraz 
przeznaczeniu majątku; 
10) przyjmowanie sprawozdań władz klubu i innych ciał działających w klubie; 
11) podejmowanie uchwały o zaciąganiu kredytu przez Zarząd w imieniu klubu 
i jego wysokości; 
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał organów klubu zgodnie z 
postanowieniami statutu; 
13) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady; 
14) nadawanie i odbieranie tytułu „Honorowy Członek Klubu” 

 
Zarząd 

 
§ 26 

 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności klubu zgodnie z przepisami prawa, 
      uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi   

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Zarząd składa się z 7 do 9 członków, w tym z 5 do 7 wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, V-ce Prezesa i 
Sekretarza oraz do 2 członków wybieranych przez ukonstytuowany na 
Walnym Zebraniu Członków Zarząd. 

3. Ograniczenie liczby członków Zarządu nie ma zastosowania w przypadku 
łączenia stowarzyszeń. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące i są protokołowane. 

5. Zarząd pracuje w oparciu o przyjęty regulamin. 
6. Określenie i podział kompetencji Członków Zarządu leży po stronie Zarządu. 
7. Uchwały Zarządu podejmowane są kolegialnie. 
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8. Między posiedzeniami Zarządu w sprawach bieżących decyzje podejmowane 
są przez prezydium Zarządu w liczbie trzech członków. 

9. Do prowadzenia bieżącej działalności klubu Zarząd może zatrudnić 
pracowników. 

10.  Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po dokonaniu wyborów członków. 
11.  Zarząd ma prawo w każdej chwili odwołać wybranych zgodnie z pkt 2 przez 

Zarząd Członków Zarządu i wybrać lub nie nowych w ich miejsce. 
 

§ 27 
 

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji i działań nie 
zastrzeżonych w ustawie i statucie, a w szczególności: 
1) realizacji celów klubu i uchwał Walnych Zebrań Członków; 
2) sporządzanie planów gospodarczych, sporządzanie projektu budżetu; 
3) prowadzenie bieżącej działalności w ramach ustalonych planów i wykonywanie 
związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych. 
4) zarządzanie majątkiem klubu. 
5) podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykluczeniu członków. 
6) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansu. 
7) zaciąganie zobowiązań finansowych zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania                       
8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej i innych ciał klubu. 
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej, ulg i zwolnień. 
10) zwoływanie Walnych Zebrań Członków. 
11) powoływanie komisji doradczych lub zespołów problemowych. 
12) udzielanie kar i wyróżnień zgodnie z przyjętym regulaminem. 
13) zawieranie umów i porozumień z osobami prawnymi i fizycznymi, instytucjami, 
organizacjami i innymi jednostkami. 

 
Do reprezentowania Zarządu przy zaciąganiu zobowiązań finansowych i 
majątkowych jest upoważnionych trzech członków Zarządu w tym Prezes Zarządu 
lub Wiceprezes. 
 

Komisja Rewizyjna  
 

§ 28 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej klubu. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. 
3. Ograniczenie liczby członków nie ma zastosowania w przypadku łączenia 

stowarzyszeń 
4. Komisja konstytuuje się niezwłocznie po dokonaniu wyborów członków. 
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach 

Zarządu z głosem doradczym. 
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący, a w razie 

nieobecności zastępca. 
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się na uzasadniony pisemny 

wniosek Zarządu w czasie 14 dni od złożenia wniosku. 
9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane i odbywają się zgodnie z 

przyjętym regulaminem pracy. 



 - 10 -

§ 29 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) bieżąca kontrola działalności Zarządu pod względem zgodności z 
obowiązującymi przepisami i statutem; 
2) dokonywanie kontroli rocznego bilansu klubu; 
3) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu pod kątem zasad 
racjonalnej gospodarki i dyscypliny finansowej; 
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w 
terminie ustalonym przez statut; 
5) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy; 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa, 
opiniowanie ich oraz wnioskowanie do Zarządu lub Walnego Zebranie Członków 
w tych sprawach; 
7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu; 
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności; 
9) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków; 
10) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o zawieszenie członka 
Zarządu. Wniosek ten musi być rozpatrzony na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. 

 
§ 30 

 
1. Kadencja władz klubu wymienionych w § 21 punkt 2 i 3 trwa cztery lata, a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 
2. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany 

ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 
niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 
Klubu. 

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu 
podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 

4. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do 
Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o 
usunięciu lub zawieszeniu. 

5. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub 
odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 
niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 
Klubu. 

6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji 
Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

7. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać 
się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały 
o odwołaniu lub zawieszeniu. 

8. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom 
tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków 
Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru. 
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9. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku łączenia stowarzyszeń, Zarząd i 
Komisja Rewizyjna działa łącznie z władzami stowarzyszenia, z którym 
doszło do połączenia. W takim składzie funkcjonują do Walnego Zebrania 
Członków połączonych stowarzyszeń, nie dłużej niż rok od daty połączenia. 

10. W przypadku przekroczenia liczby z ustępu 8 należy na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków dokonać wyborów uzupełniających. 

11. Jeżeli uchwała podczas wyborów wybierających władze klubu nie określiła 
liczby członków władz, władze mogę działać w składzie dopuszczanym przez 
postanowienia statutu. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Rada Sponsorów i S ąd Kole żeński 
 

§ 31 
 
1. Rada Sponsorów  jest zewnętrznym ciałem doradczym Zarządu. 
2. W skład Rady Sponsorów mogą wchodzić: 

1) przedstawiciele członków wspierających; 
2) przedstawiciele sponsorów; 
3) darczyńcy. 

3. Rada Sponsorów odbywa posiedzenia w miarę potrzeb i pracuje w oparciu o 
przyjęty własny regulamin.  

4. Wypracowane wnioski, uwagi i decyzje przekazuje Zarządowi. 
5. Członek Rady Sponsorów może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu jako 

osoba zaproszona. 
6. W posiedzeniach Rady Sponsorów może uczestniczyć członek Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej jako osoby zaproszone. 
 

§ 32 
 
1. Sąd Koleżeński powoływany jest z członków zwyczajnych. 
2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata. 
3. Wybory Sądu Koleżeńskiego organizuje Zarząd na zasadach wyboru władz. 
4. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków. 
5. Skład Sądu nie podlega uzupełnieniu ani odwołaniu. 
6. Sąd rozpatruje sprawy związane z uchybieniami na tle moralnym, etycznym,   

sportowym. 
7. Rozpatrzone sprawy wraz z wnioskami przekazuje Zarządowi. 
8. Decyzje Sądu nie są wiążące dla Zarządu stanowią jedynie propozycję. 
9. Sąd bada sprawy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 
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ROZDZIAŁ VII 
 

Majątek klubu  
 

§ 33 
 
1. Majątek klubu stanowią: 

1) majątek trwały; 
2) środki obrotowe; 
3) wartości niematerialne; 
4) wartości prawne. 

 
§ 34 

     
1. Majątek klubu powstaje z : 

1) składek członkowskich; 
2) dotacji; 
3) darowizn, zapisów, spadków; 
4) wpływów z działalności statutowej; 
5) dochodów z majątku stowarzyszenia; 
6) wpływów z czynszów, najmu, dzierżawy, wypożyczeń, transferów; 
7) wpływów z działalności gospodarczej. 

2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

                                       
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

Zmiana statutu i rozwi ązanie Klubu, ł ączenie stowarzysze ń 
 

§ 35 
 
1. Uchwalenie zmiany statutu lub jego części wymaga podjęcia uchwały 

Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 
uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiany statutu wchodzą w życie z chwilą uchwalenia i uprawomocnienia. 
 

§ 36 
 
1. Rozwiązanie klubu z własnej inicjatywy wymaga podjęcia uchwały przez 

Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności 
1/2 uprawnionych do głosowania. 

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę określającą: 
1) sposób likwidacji; 
2) cel przekazania majątku klubu. 
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§ 37 
       

Łączenie stowarzyszeń wymaga podjęcia uchwały jak w § 35. 
 

§ 38 
 

W sprawach nie uregulowanych w statucie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa. 
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Załącznik nr 1 
 
 

Herb Miejskiego Klubu Piłkarskiego „BORUTA” w Zgier zu 
 

 


