
STATUT KLUBU STRZELECKIEGO PLOMO 
Tekst jednolity na dzień 26.06.2021 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Strzelecki Plomo, z 

siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Zębcowskiej 43A/13, 
w dalszych postanowieniach Statutu zwane 
Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej: KS Plomo
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. 

Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 
2010 r. oraz niniejszego Statutu. 

§2
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest Ostrów 
Wielkopolski. 

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych 
Stowarzyszenie może podejmować działania na terenie 
innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i 
zagranicznych organizacji realizujących podobne cele 
statutowe. 

§5
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy 

społecznej członków. 
2. Do prowadzenia spraw i realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać
realizację zadań osobom fizycznym i innym podmiotom, a 
także korzystać z pomocy wolontariuszy. 

§6
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§7
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz posiadać 

własne znaki organizacyjne, a także wydawać legitymacje. 
2. Stowarzyszenie może wydawać dyplomy i odznaczenia. 

Rozdział II
Cele i środki działania

§8
Celem Stowarzyszenia jest: 

• popularyzacja sportu strzeleckiego, strzelectwa 
rekreacyjnego oraz kolekcjonerstwa broni palnej i 
innej, 

• szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie strzeleckim,

• poszerzanie wiedzy i edukacja w dziedzinie sportu 
strzeleckiego, strzelectwa rekreacyjnego i 
kolekcjonerstwa broni,

• poszerzanie grona obywateli czynnie uprawiających 
strzelectwo i pasjonatów kolekcjonerstwa, 

• odbudowy kultury i tradycji posiadania, 
kolekcjonowania i strzelania z broni palnej w Polsce, 

• szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa 
członków stowarzyszenia oraz innych osób 
posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i 
używaniem broni, 

• prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym dla członków 
stowarzyszenia i innych osób zainteresowanych, 

• organizowanie zawodów strzeleckich, spotkań, 
pokazów i zapewnienie możliwości wymiany 
doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami broni, 

• przełamanie barier międzypokoleniowych, 
promowanie wartości rodzinnych, 

• integrowanie i inspirowanie społeczności do działań 
na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego. 

 §9
Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez 
podejmowanie następujących działań: 
◦ organizowanie treningów strzleckich, imprez 

strzeleckich, zawodów strzeleckich, pokazów 
kolekcjonerskich, imprez integracyjnych, a także 
warsztatów, szkoleń, obozów, festynów, paneli 
dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, 
wystaw i innych przedsięwzięć o podobnych 
charakterze, 

◦ integracja środowiska lokalnego i inspirowanie 
społeczności do działań na rzecz rozwoju kultury 
odpowiedzialnego posiadania broni palnej, ogólnie 
rozumianego rozwoju społecznego i kulturalnego,

◦ inicjowania i rozwijanie form integrowania 
społeczeństwa, 

◦ promocja społecznej aktywności kulturalnej,
◦ promocji osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw 

wspierających realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia,

◦ prowadzenia działalności wydawniczej, 
wystawienniczej i prasowej, zabierania głosu i 
wyrażanie stanowiska na forum publicznym,

◦ współpracy z administracją publiczną, organizacjami 
pozarządowymi, sektorem biznesu, środkami 
masowego przekazu oraz wszelkimi innymi 
podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także 
osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją 
celów statutowych Stowarzyszenia,

◦ organizowania wolontariuszy i centrów wolontariatu na
rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia 

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Nadzwyczajnych. 
2. Zwyczajnych. 
3. Wspierających. 
4. Honorowych. 

 §11
1. Członkami nadzwyczajnym są założyciele Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać 

każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć 
działania na rzecz realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie 
pisemnej deklaracji członkowskiej. 

4. Deklaracja może być przekazana w formie elektronicznej. 
5. Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na 

nadzwyczajnego, lub członka nadzwyczajnego na 
zwyczajnego, na podstawie uchwały członków 
nadzwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną 
większością głosów przy obecności minimum połowy 
uprawnionych do głosowania. 

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać 
każda fizyczna i osoba prawna, która zadeklaruje pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 
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7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która 
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój idei 
propagowanych przez Stowarzyszenie lub w inny, 
szczególny sposób oddała zasługi dla Stowarzyszenia. 

8. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających 
dokonuje Zarząd w drodze uchwały, natomiast godność 
członka honorowego nadawana jest w drodze uchwały 
Walnego Zebrania Członków. 

9. Zarząd prowadzi listę członków Stowarzyszenia. 
§12

1. Członkowie nadzwyczajni i zwyczajni Stowarzyszenia mają
prawo: 

◦ czynnego uczestniczenia w wyborach do władz 
Stowarzyszenia, 

◦ korzystania z dorobku i wszelkich form działalności 
Stowarzyszenia, 

◦ udziału w zawodach, pracach, szkoleniach, imprezach
i innych przedsięwzięciach organizowanych przez 
Stowarzyszenie, 

◦ wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia, 

◦ rekomendowania kandydata na członka 
Stowarzyszenia, 

◦ zgłaszania wniosków co do działalności 
Stowarzyszenia, 

◦ otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w 
realizacji zadań statutowych, 

◦ korzystania z innych uprawnień wynikających ze 
Statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie nadzwyczajni Stowarzyszenia mają prawo 
biernego uczestniczenia w wyborach do władz 
Stowarzyszenia. 

3. Do obowiązków członków nadzwyczajnych i zwyczajnych 
Stowarzyszenia należy: 

◦ przestrzeganie Statutu oraz uchwał i postanowień 
władz Stowarzyszenia, 

◦ branie czynnego udziału w realizacji statutowych 
działań Stowarzyszenia, 

◦ uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 
◦ terminowe opłacanie ustalonych składek i opłat, 

◦ godna reprezentacja Stowarzyszenia na zawodach 
sportowych. 

§13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego

i biernego prawa wyborczego. 
2. Mogą oni brać udział z głosem doradczym w statutowych 

władzach Stowarzyszenia. 
3. Poza wskazanymi w ust. 1 ograniczeniami, członkowie 

wspierający i honorowi zachowują takie same prawa jak 
członkowie nadzwyczajni i zwyczajni. 

4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania 
się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu 
oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

◦ dobrowolnego wystąpienia, 

◦ skazania członka prawomocnym orzeczeniem sądu 
na karę dodatkową w postaci pozbawienia praw 
publicznych, jak również skazania za przestępstwo 
popełnione z niskich pobudek lub czynu godzącego w 
dobre imię Stowarzyszenia, 

◦ wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z§14 pkt 2-5 
Statutu, 

◦ śmierci członka. 
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia i 

skreślony z listy członków z powodu: 

◦ działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz
Stowarzyszenia lub przepisami prawa, 

◦ działalności na szkodę Stowarzyszenia, 

◦ zachowania niegodnego lub naruszającego dobre imię
Stowarzyszenia, 

◦ uzasadnionego wniosku członka nadzwyczajnego. 
3. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd w formie uchwały. Wykluczenie może 
nastąpić po uprzednim zawiadomieniu członka o 
zaistnieniu przyczyny wykluczenia oraz o zamiarze 
wykluczenia. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu 
należy w miarę możliwości wysłuchać członka 
Stowarzyszenia, którego dotyczyć ma uchwała. 

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje 
odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które należy złożyć za 
pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały 
o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Zarząd może 
uwzględnić odwołanie i uchylić swoją decyzję dotyczącą 
odwołania członka. 
W przeciwnym wypadku Zarząd przekazuje odwołanie 
Komisji Rewizyjnej, która powinna je rozpatrzyć w terminie 
1 miesiąca.

5. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek jest zawieszony
w prawach. 

6. Niezależnie od powyższego, w przypadkach wskazanych 
w ust. 2, o wykluczeniu członka zwyczajnego 
Stowarzyszenia może postanowić Walne Zebranie 
Członków. Od uchwały Walnego Zebrania Członków 
odwołanie nie przysługuje. 

7. W przypadku skazania członka prawomocnym 
orzeczeniem Sądu, członkostwo ustaje z mocy prawa. 
Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd bez 
konieczności podejmowania uchwały
o wykluczeniu. 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

§15
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków. 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 

§16
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są 

przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, 
uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności 
co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 
Walne Zebranie Członków może postanowić o wyborze 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu 
tajnym. 

2. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat 
licząc od dnia ich wyboru, jednakże po upływie 
wskazanego okresu członkowie pełnią swoje funkcje do 
czasu odbycia się Walnego Zebrania Członków i wyboru 
nowych członków organów. 

3. Walne Zebranie Członków może ustalić wysokość 
wynagrodzenia dla członków wybieralnych władz. W 
przypadku braku uchwały w tym zakresie, członkowie 
pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

4. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków Zarządu 
bądź Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie ich składu może 
nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie danego organu. Przyjęcie nowego członka 
wymaga jednomyślnej uchwały pozostałych członków. 
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§17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 
członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia 
Statutu stanowią inaczej. 

 Walne Zebranie Członków 
§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie 
Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź 
nadzwyczajne. 

§19
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest 

przez Zarząd raz w roku. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z

własnej inicjatywy bądź w terminie 1 miesiąca od 
wystąpienia z pisemną inicjatywą jego zwołania przez: 

◦ co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, 

◦ Komisji Rewizyjnej. 
3. W przypadku nie wywiązania się przez Zarząd z 

obowiązku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków bądź Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków w terminie określonym w ust. 2, organem 
uprawnionym do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. 

4. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków jest 
zobowiązany powiadomić uczestników o miejscu, terminie 
oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zebrania 
Członków co najmniej
na 7 dni przed terminem jego odbycia. 

5. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego 
kworum, powinno być ono zwołane w drugim terminie, nie 
później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia zwołania Walnego 
Zebrania Członków w pierwszym terminie. Walne Zebranie
Członków odbyte w drugim terminie, jest zdolne do 
podejmowania uchwał bez względu
na liczbę obecnych członków uprawnionych do 
głosowania. 

§20
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem 

stanowiącym nadzwyczajni i zwyczajni członkowie 
Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez 
Zarząd goście mogą brać udział w Walnym Zebrania 
Członków z głosem doradczym. 

 
§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Ustalanie kierunków działania i programu działalności 

Stowarzyszenia. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium 
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
z uwzględnieniem postanowień§16 pkt 4 Statutu (prawo 
kooptacji). 

4. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia. 
5. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania 

Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 

wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków. 
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu zgłoszonych 

przez Komisję Rewizyjną bądź co najmniej 1/3 ogólnej 
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego. 

9. Odwoływanie członków zwyczajnych, z uwzględnieniem 
postanowień§14 ust. 3-4 Statutu (kompetencje Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej).

§22
1. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego 

przez organ zwołujący porządku obrad. Proponowany 
porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków
zmieniony bądź rozszerzony, z wyjątkiem punktów 
dotyczących zmian Statutu bądź rozwiązania 
Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków, po jego otwarciu przez członka 
organu zwołującego, wybiera zwykłą większością głosów 
Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 

Zarząd
§23

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 członków 
wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w tym 
Prezesa i Skarbnika. Walne Zebranie Członków w uchwale
o powołaniu określa również funkcję poszczególnych 
członków Zarządu. 

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz. Ze swej działalności 
obowiązany jest złożyć, na Zwyczajnym Walnym Zebraniu 
Członków sprawozdanie. 

3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie, lub dwóch 
innych członków Zarządu działających łącznie oraz do 
ważności innych pism i dokumentów wymagane są 
podpisy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie, 
lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie 

§24
1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z 
winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

2. Wybór na członka Zarządu osoby dokonany wbrew 
postanowieniom ust. 1 jest nieważny. Wystąpienie 
okoliczności, o której mowa w ust. 1 w trakcie trwania 
kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją
członka, którego okoliczność ta dotyczy.

§25
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i 
zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa bądź innego 
upoważnionego członka Zarządu.  

§26
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia. 
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
4. Realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania 

Członków. 
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
6. Podejmowanie decyzji o podjęciu i zakończeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz o jej zakresie.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach rozstrzygania sporów 

między członkami. 
8. Przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających oraz 

prowadzenie ewidencji wszystkich członków. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków 

zwyczajnych i wspierających, z uwzględnieniem§14 ust. 5 
Statutu (kompetencje Walnego Zebrania Członków). 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa 
Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i 
zagranicznych, 

11. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu 
Zebraniu Członków, 
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12. Wykonywanie innych działań niezastrzeżonych dla 
pozostałych władz. 

Komisja Rewizyjna 
§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków 
wybranego przez Walne Zebranie Członków, w tym 
Przewodniczącego oraz Sekretarza. Walne Zebranie 
Członków w uchwale o powołaniu określa również funkcję 
poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Stowarzyszenia. 
§28

1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby 
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

2. Wybór na członka Komisji Rewizyjnej osoby dokonany 
wbrew postanowieniom ust. 1 jest nieważny. Wystąpienie 
okoliczności, o której mowa w ust. 1 w trakcie trwania 
kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną 
rezygnacją członka, którego okoliczność ta dotyczy. 

§29 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w 
ciągu 12 miesięcy i zwoływane są przez Przewodniczącego lub 
upoważnionego członka. 

§30
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola 

działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej. 

2. W celu realizacji zadań kontrolnych, każdy z członków 
Komisji Rewizyjnej ma prawo: 

◦ wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia; 
◦ żądania od członków Stowarzyszenia i członków 

Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 

◦ prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z 
głosem doradczym. 

3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawienia na 
Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze
swej działalności oraz złożenia wniosku o udzielenie bądź 
nieudzielenie Zarządowi absolutorium z działalności. 

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości 
w działalności Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna ma 
prawo: 
◦ występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi 

z przeprowadzonej kontroli, w szczególności o 
podjęcie przez Zarząd stosownych uchwał, 

◦ wystąpienia do Zarządu z inicjatywą zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

◦ zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku 
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych 
obowiązków. 

Rozdział VI 
Majątek Stowarzyszenia 

§31 
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być: 

1. Składki członkowskie uchwalone przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

2. Darowizny, zapisy i spadki. 
3. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty. 
4. Dochody z nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia. 
5. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 
6. Dochody z ofiarności publicznej – zbiórek publicznych, 

loterii, emisji cegiełek itp. 
7. Dochody z wpłat 1% podatku przekazywanego na 

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie – w przypadku 
zarejestrowania statusu organizacji pożytku publicznego. 

§32
1. Dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być 

użyte wyłącznie na cele określone w Statucie. 
2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz 

prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

3. Ustępujący członkowie Zarządu obowiązani są 
niezwłocznie przekazać nowo wybranym członkom 
wszystkie prowadzone sprawy, w tym wszelkie dokumenty 
i składniki majątkowe Stowarzyszenia. Przekazanie mienia
i dokumentów odbywa się protokolarnie. 

§33
1. Majątek Stowarzyszenia nie może być przedmiotem 

pożyczek ani zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do 
członków Stowarzyszenia, członków organów, 
pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu 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 w 
dalszych postanowieniach "osobami bliskimi". 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na 
rzecz członków stowarzyszenia, 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. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany 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 Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie może z własnych środków w 
szczególności pokrywać 

◦ koszty organizacji zawodów, spotkań i pikników 
strzeleckich lub kolekcjonerskich, w tym także koszty 
diet i ryczałtu samochodowego jako kosztu używania 
samochodów prywatnych członków Stowarzyszenia, 
wykorzystywanych do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, 

◦ koszty szkoleń i kursów dla członków Stowarzyszenia,
jeżeli ich tematyka przyczynia się do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia, 

◦ zakup materiałów, wyposażenia i ekwipunku 
strzeleckiego
i przekazywanie go następnie zawodnikom 
reprezentującym Klub Sportowy Stowarzyszenia w 
celu wykorzystywania
go w dążeniu do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, 

◦ ponoszenia wszystkich innych uzasadnionych 
kosztów służących prowadzeniu Stowarzyszenia. 

Rozdział VII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

§34
1. Zmiana Statutu następuje w przypadku podjęcia w tym 

przedmiocie uchwały większością 2/3 głosów przy 
obecności, co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności
co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia. 
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