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S T A T U T 

              

PILSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

ROZDZIAŁ 1. 

 

           Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 

                                         

§ 1 

          Stowarzyszenie nosi nazwę Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i  

          nazywane jest w dalszym ciągu tego Statutu Pilskim OZŻ. 
 

§ 2 

           Terenem działania Pilskiego OZŻ jest obszar Europy a  w  

szczególności Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

Województwa Wielkopolskiego i  Powiatu Wałeckiego. 

 

§ 3 

           Siedzibą władz Pilskiego OZŻ jest miasto Trzcianka 

 

§ 4 

           Pilski OZŻ posiada osobowość prawną. 

 
§ 5 

            Pilski OZŻ opiera swą działalność na aktywności ogółu członków  

            oraz pracy działaczy. 

 

§ 6 

1. Pilski OZŻ może być członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego 

lub innych organizacji,  których działalność odpowiada celom 

Pilskiego OZŻ. 

2. Pilski OZŻ będąc członkiem PZŻ może używać bandery i godła 

PZŻ. 

3. Godłem Pilskiego OZŻ jest stylizowana kotwica z trzonem 

utworzonym z liter POZŻ. 

4. Proporzec Pilskiego OZŻ stanowi biały trójkąt z godłem POZŻ i 
napisem Pilski Okręgowy Związek Żeglarski. 

5. Pilski OZŻ używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Pilski 

Okręgowy Związek Żeglarski w Pile i godłem POZŻ pośrodku. 

 

ROZDZIAŁ 2. 

 

Cel i formy działania 

 

§ 7 

Celem Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest 

popularyzacja i rozwój żeglarstwa. 

A ponad to: 
1. Przeciwdziałanie marginalizacji życia i wykluczeniu społecznemu 
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jednostek. 

2. Podwyższanie poziomu wiedzy i rozwój osobisty grup i jednostek. 

3. Promowanie i kształtowanie idei aktywności społecznej i 

obywatelskiej oraz patriotyzmu lokalnego. 

4. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny oraz systemu pieczy 

zastępczej. 

5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna 

i kulturowa tej grupy. 

6. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz 

najsłabszych grup społecznych. 
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i zjawiskom patologii społecznej, 

stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

8.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacja ludzi 

starych, integracja międzypokoleniowa. 

9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

10. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

11. Integracja i aktywizacja  cudzoziemców. 

12. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka 

(upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku). 

13. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej. 

14. Przygotowanie wolontariuszy w zakresie różnych form pomocy i 

promocji, organizacja i promocja wolontariatu. 
15. Działanie na rzecz zachowania przez Polonię więzi z Polską. 

16. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa 

trójsektorowego. 

17. Propagowanie walorów turystycznych, gospodarczych, 

sportowych i inwestycyjnych gmin i powiatów 

18. Działania na rzecz członków Stowarzyszenia mające na celu 

podnoszenie ich umiejętności i rozwój kompetencji. 

19. Rehabilitacja zdrowotna. 

20. Reintegracja 

21. Działalność charytatywna. 

22. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

23. Promocja zatrudnienia, działania na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej oraz aktywizacja zawodowa, w tym osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz 

wykluczeniem społecznym. 

24. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

25. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

26. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

27. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania. 

28. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

29. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. 
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30. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w artykule 4 

pkt. 1 – 32a. 

31. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 

demokracji. 

32. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

33. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 
34. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania 

i ochrony praw dziecka. 

35. Rozwój i upowszechnianie oraz udzielanie poradnictwa 

obywatelskiego. 

36. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

37. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 

świadomości prawnej 

społeczeństwa. 

38. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej. 

39. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567); 

40. Turystyka i krajoznawstwo. 

41. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

42. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 

43. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego. 

44. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 

45. Obronność i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

46. Ratownictwo i ochrona ludności. 

47. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 

48. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 

49. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

50. Działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 

poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726). 

 

 
§ 8 
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1. Dla osiągnięcia celu określonego w § 7 Pilski Okręgowy Związek 

Żeglarski stosuje następujące formy działania nieodpłatne : 

1. Zrzesza stowarzyszenia uprawiające i popierające żeglarstwo, 

2. Popularyzuje i dba o dobre obyczaje żeglarskie, 

3. Organizuje imprezy żeglarskie oraz prowadzi działalność w zakresie 

kultury fizycznej, sportu i turystyki szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży w formie organizacji regat, szkolenia żeglarskiego oraz 

obozów żeglarskich. 

4. Koordynuje działalność swych członków wynikającą z ich 

przynależności do Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, 
5. Rozstrzyga spory powstałe w obrębie Okręgowego Związku 

Żeglarskiego, 

6. Organizuje szkolenie kadr żeglarskich, 

7. Może prowadzić rejestrację jachtów śródlądowych na terenie swego 

działania, 

8. Dla państwowych organów kultury fizycznej, władz 

administracyjnych, organów samorządowych, innych władz i 

organizacji Pilski OZŻ na terenie swego działania jest fachową 

organizacją doradcza i opiniodawczą w sprawach żeglarstwa, 

9. Pilski OZŻ współdziała z organizacjami oraz instytucjami 

popierającymi, nadzorującymi i finansującymi działalność żeglarską, 

10. Może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach 
określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Pilskiego 

OZŻ, 

11. Może prowadzić własne lub udostępnione na zasadzie użyczenia 

ośrodki żeglarskie, 

12. Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

13. Ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń żeglarskich, 

14. Inicjuje i podejmuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

inną działalność zmierzającą do realizacji swych statutowych celów i 

zadań.  

15.  Pozyskiwanie środków na cele statutowe i gospodarowanie nimi. 

16.  Działalność szkoleniowo – doradczą, 

17.  Realizowanie programów i prowadzenie innych działań 

edukacyjnych. 
 

 

2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 7 Pilski Okręgowy Związek 

Żeglarski stosuje następujące formy działania odpłatne: 

 

1. Zrzesza stowarzyszenia uprawiające i popierające żeglarstwo, 

2. Popularyzuje i dba o dobre obyczaje żeglarskie, 

3. Organizuje imprezy żeglarskie oraz prowadzi działalność w zakresie 

kultury fizycznej, sportu i turystyki szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży w formie organizacji regat, szkolenia żeglarskiego oraz 

obozów żeglarskich. 

4. Koordynuje działalność swych członków wynikającą z ich 
przynależności do Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, 
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5. Rozstrzyga spory powstałe w obrębie Okręgowego Związku 

Żeglarskiego, 

6. Organizuje szkolenie kadr żeglarskich, 

7. Może prowadzić rejestrację jachtów śródlądowych na terenie swego 

działania, 

8. Dla państwowych organów kultury fizycznej, władz 

administracyjnych, organów samorządowych, innych władz i 

organizacji Pilski OZŻ na terenie swego działania jest fachową 

organizacją doradcza i opiniodawczą w sprawach żeglarstwa, 

9. Pilski OZŻ współdziała z organizacjami oraz instytucjami 
popierającymi, nadzorującymi i finansującymi działalność żeglarską, 

10. Może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach 

określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Pilskiego 

OZŻ, 

11. Może prowadzić własne lub udostępnione na zasadzie użyczenia 

ośrodki żeglarskie, 

12. Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

13. Ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń żeglarskich, 

14. Inicjuje i podejmuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

inną działalność zmierzającą do realizacji swych statutowych celów i 

zadań.  

15.  Pozyskiwanie środków na cele statutowe i gospodarowanie nimi. 
16.  Działalność szkoleniowo – doradczą, 

17.  Realizowanie programów i prowadzenie innych działań 

edukacyjnych. 

 

 

ROZDZIAŁ 3. 

 

Członkowie Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

ich prawa i obowiązki. 

 

§ 9 

1. Członkami Pilskiego OZZ mogą być Kluby, stowarzyszenia i inne 

jednostki organizacyjne prowadzące działalność żeglarską lub 
popierające żeglarstwo niezależnie od tego czy są, lub chcą być 

członkami Polskiego Związku Żeglarskiego. 

2. Przyjęcie na członka Pilskiego OZŻ następuje na podstawie 

zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Pilskiego OZŻ. 

3. Statuty lub regulaminy członków Pilskiego OZŻ, którzy są członkami 

PZŻ nie mogą być sprzeczne ze statutem PZŻ. 

 

§ 10 

1. Członkowie Pilskiego OZŻ mają prawo do : 

1. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Pilskiego 

OZŻ oraz oceny ich działania, 

2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w gromadzeniach 
Okręgowych, 
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3. Wyboru władz Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, 

4. Korzystania z pomocy i porady Pilskiego OZŻ oraz jego 

organów, 

5. Mogą korzystać na zasadach określonych przez Zarząd 

Pilskiego OZŻ z urządzeń, obiektów i sprzętu Pilskiego OZŻ, 

6. Brania udziału w organizowanych przez Pilski OZŻ imprezach 

żeglarskich i przedsięwzięciach szkoleniowych. 

7. Otrzymanie pełnej informacji w sprawach dotyczących 

działalności Pilskiego OZŻ. 

2. Dotychczasowi członkowie Pilskiego OZŻ zachowują prawa   
członkostwa także po wejściu w życie niniejszego Statutu. 

 

§ 11 

Członkowie Pilskiego OZŻ obowiązani są do : 

1. Czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Pilskiego 

Okręgowego Związku Żeglarskiego, 

2. Ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i 

uchwał oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie, 

3. Regularnego opłacania corocznej składki członkowskiej, 

wysokość, której podaje Zarząd Pilskiego OZŻ poprzez 

określenie składowej na osobę fizyczną będącą członkiem 

stowarzyszonego Klubu. 
          

§ 12 

Członkostwo ustaje wskutek: 

1. Wystąpienia członka z Pilskiego OZŻ, zgłoszonego na piśmie, 

2. Skreślenia z listy członków Pilskiego OZŻ, 

3. Wykluczenia członka z Pilskiego OZŻ, 

4. Rozwiązania Pilskiego OZŻ lub stowarzyszenia będącego 

członkiem Pilskiego OZŻ. 

 

§ 13 

1. Członek Pilskiego OZŻ może być skreślony z listy członków w 

przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka lub nie 

brania czynnego udziału w realizacji statutowych działań 
Pilskiego OZŻ. 

2. Członek Pilskiego OZŻ może być wykluczony z Pilskiego 

Okręgowego Związku Żeglarskiego jeżeli w sposób istotny 

zaszkodził dobremu imieniu lub interesom Pilskiego OZŻ 

wskutek naruszenia norm prawa, postanowień Statutu, uchwał 

lub innych obowiązujących przepisów. 

3. W przypadkach zaistnienia przyczyn mogących spowodować 

skreślenie lub wykluczenie członka Pilskiego OZŻ, może on 

zostać zawieszony w prawach członka na czas do jednego roku. 

 

                                         

ROZDZIAŁ  4 
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                 Władze Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

           

                                                  § 14 

1. Władzami Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego są: 

1. Zgromadzenia Okręgowe /Sejmiki/ Pilskiego OZŻ, 

2. Zarząd Pilskiego OZŻ, 

3. Komisja Rewizyjna Pilskiego OZŻ, 

4. Sąd Związkowy Pilskiego OZŻ,  

              2. Kadencja władz trwa cztery lata. 

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania (quorum) w I terminie, a w 

przypadku braku quorum, w II terminie, zwoływanym przez 

członka Zarządu co najmniej 30 minut po pierwszym terminie. 

W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, 

bez względu na ilość obecnych członków.  W sytuacji równego 

rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 15 

        1. Zgromadzenia Okręgowe dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. 

        2. Zwyczajne Zgromadzenia Okręgowe odbywają się  co cztery lata   

            w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.         
        3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Okręgowe zwoływane są na skutek: 

1. Uchwały poprzedniego Zgromadzenia Okręgowego lub Zarządu  

2. Wniosku Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ, 

3. Wniosku podpisanego przez co najmniej 50 % członków 

Pilskiego OZŻ. 

 

§ 16 

1. W Zgromadzeniu Okręgowym uczestniczą z czynnym i biernym 

prawem wyborczym przedstawiciele wszystkich członków 

Pilskiego OZŻ, w ilości proporcjonalnej do ilości stowarzyszonych 

w nich osób fizycznych. 

2. Ordynację wyborczą ustala Zarząd Pilskiego OZŻ określając ilość 

osób stowarzyszonych przypadających na jednego przedstawiciela 
na Zgromadzenie Okręgowe. Ilość przedstawicieli członka 

Pilskiego OZŻ określa się na podstawie powyższego wskaźnika, 

oraz średniej za okres kadencji ilości osób fizycznych 

wymienionych w ust.1 jakie stowarzysza dany członek Pilskiego 

OZŻ. 

3. Członek Pilskiego OZŻ nie stowarzyszający osób posiadających 

patent żeglarski posiada prawo do jednego przedstawiciela na 

Zgromadzenie Okręgowe. 

 

§ 17 

W Zgromadzeniu Okręgowym mogą brać udział z głosem 

doradczym: 
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1. Członkowie władz Pilskiego OZŻ, 

        2.  Osoby posiadające godność członka honorowego Pilskiego OZŻ, 

        3.  Osoby zaproszone przez Zarząd. 

      

§ 18 

Do kompetencji Zgromadzenia Okręgowego należy : 

1. Uchwalanie zmian Statutu Pilskiego OZŻ, 

2. Uchwalanie kierunków i programu działalności Pilskiego OZŻ, 

3. Uchwalanie projektu budżetu lub wytycznych do budżetu Pilskiego 

OZŻ, 
4. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium, 

za całą kadencję władz. 

5. Wybór władz w głosowaniu,  

6. Wybór delegatów na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego, 

7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach 

wniesionych w odpowiednim trybie przez władze lub członków 

Pilskiego OZŻ. 

 

§ 19 

1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków, w tym prezesa, 2 do 4 

wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. 

2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. 
3. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo lub za 

wynagrodzeniem. 

 

§ 20 

1. Do kompetencji Zarządu należy : 

1. reprezentowanie Pilskiego OZŻ na zewnątrz, 

2. kierowanie działalnością Pilskiego OZŻ, 

3. zarządzanie majątkiem i finansami Pilskiego OZŻ, wraz z 

prawem zbywania i nabywania praw majątkowych, 

4. zaciągania zobowiązań w imieniu Pilskiego OZŻ, w ramach 

zatwierdzonego budżetu, 

5. zwoływanie Zgromadzeń Okręgowych, 

6. przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie w prawach oraz 
wykluczanie członków Pilskiego OZŻ, 

7. powoływanie czasowych Komisji i Kolegiów, określanie ich 

zadań i okresu działania, 

8. wystawianie dokumentów przez Pilski OZŻ dla których 

ważności wymagany jest podpis jednego lub więcej 

upoważnionych członków Zarządu Pilskiego OZŻ, 

9. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych w 

kompetencji pozostałych władz Pilskiego OZŻ. 

2. Od decyzji Zarządu w sprawach określonych w ust.1 pkt.6 

przysługuje członkom odwołanie do Zgromadzenia Okręgowego. 

Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu, chyba że 

Zarząd postanowi inaczej. 
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§ 21 

Zarząd Pilskiego OZŻ obowiązany jest egzekwować orzeczenia 

właściwych Sądów Związkowych. 

 

§ 22 

Czlonkowie władz Pilskiego OZŻ o których mowa w ust.1: 

A. W przypadku nie uczestniczenia czynnego w pracach danego 

organu Pilskiego OZŻ  przez co najmniej 6 miesięcy, mogą być 
odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy Pilskiego OZŻ 

którego członkiem jest dana osoba. Uchwala w tej sprawie 

podejmowana jest w glosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów. 

 

B. Do władz Związku następnej kadencji nie mogą kandydować 

osoby, będące uprzednio członkami władz o których mowa w 

par.14.ust.1, które nie uzyskały absolutorium.  

  

 

§ 23 

Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i 
jego organów doradczych określają regulaminy uchwalone przez 

Zarząd. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 24 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym 

przewodniczącego i sekretarza  

2. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 

19 ust.2 Statutu. 

 

§ 25 
 

Komisja Rewizyjna : 

1. przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-

gospodarczej działalności Pilskiego OZŻ, 

2. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności OZŻ, 

3. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek 

określa terminy i sposób ich usunięcia, 

4. Zatwierdza roczne sprawozdania finansowe 

5. wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

 

Okręgowy Sąd Związkowy Pilskiego OZŻ 
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§ 26 

 

Okręgowy Sąd Związkowy Pilskiego OZŻ składa się z sześciu 

członków w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. 

 

§ 27 

 

Zakres działania Okręgowego Sądu Związkowego Pilskiego OZŻ 

określają przepisy Sądu Związkowego Polskiego Związku 

Żeglarskiego oraz porozumienie pomiędzy Sądem Związkowym 
Polskiego Związku Żeglarskiego a Okręgowym Sądem Związkowym 

Pilskiego OZŻ 

 

§ 28 

  

1. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed 

Sądem Związkowym Pilskiego OZŻ określa regulamin Sądu 

Związkowego Pilskiego OZŻ uchwalony przez Sejmik Pilskiego 

OZŻ. 

2. Do Sądu Związkowego Pilskiego OZŻ stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 19 ust.2 niniejszego Statutu. 

 
Okręgowe Kolegium Sędziów Pilskiego OZŻ 

 

§ 29 

Przy Zarządzie Pilskiego OZŻ działa Kolegium Sędziów Pilskiego OZŻ  

które funkcjonuje w oparciu o regulaminy Głównego Kolegium 

Sędziów PZŻ oraz na podstawie Regulaminu Okręgowego Kolegium 

Sędziów uchwalonego przez Zarząd Pilskiego OZŻ. 

 

§ 30 

W skład Kolegium mogą wchodzić sędziowie żeglarstwa. 

 

Kooptacja członków władz 

 
§ 31 

1. W przypadku ustąpienia członków władz Pilskiego OZŻ władzom 

tym przysługuje prawo kooptacji. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może 

przekroczyć trzeciej części ilości członków władz pochodzących z 

wyboru. 

 

ROZDZIAŁ 5 

           

Majątek i fundusze Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

 

§ 32 
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1. Majątek Pilskiego OZŻ mogą stanowić : ruchomości, 

nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze. 

2. Fundusze Pilskiego OZŻ składają się : 

1. ze składek członkowskich, 

2. z dochodów uzyskanych z działalności statutowej, 

3. z dotacji, subwencji i darowizn, 

4. z innych dochodów z działalności Pilskiego OZŻ, 

5. z udziałów majątkowych. 

 

§ 33 
Pilski OZŻ gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi 

księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 34 

      3.   Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania 

majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

      4.   Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w 

przedmiocie praw i obowiązków  majątkowych Stowarzyszenia 

wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa lub 

wiceprezesa. 

      5.   Dla ważności innych pism i dokumentów w tym 

wykonywania przelewów bankowych wymagany jest jeden podpis 
spośród następujących osób: prezesa, wiceprezesa, skarbnika. 

                                 

 

ROZDZIAŁ  6 

             

Postanowienia końcowe 

 

                                       

§ 35 

 

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Pilskiego OZŻ 

może być uchwalona przez Zgromadzenia Okręgowe większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby delegatów 
uprawnionych do głosowania, a w przypadku braku quorum, w II 

terminie, zwoływanym przez członka Zarządu co najmniej 30 

minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały 

zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość 

obecnych członków.  W sytuacji równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa. 

2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Pilskiego OZŻ 

mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych 

spraw w zawiadomieniu o Zgromadzenie Okręgowym. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Pilskiego OZŻ winna określać 

przeznaczenie majątku Pilskiego OZŻ. 


