STATUT
KLUBU „WEHIKUŁ 4X4 ŁASK”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
„Wehikuł 4x4 Łask” zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem i posiada osobowość
prawną.
§2
1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej.
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Łask.
§3
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu Członków. Do prowadzenia swoich
spraw Klub może zatrudnić pracowników.
§4
Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i działa zgodnie ze
Statutem i uchwałami władz Związku.
§5
1.

2.
3.
4.

Symbolem Klubu jest znak graficzny w kształcie owalu z umieszczonymi na żółtym
tle: dwoma otokami koloru czerwonego, między którymi na obwodzie znajdują się
napisy: „WEHIKUŁ 4x4 ŁASK”, „OFF-FORD” oraz adres strony internetowej Klubu WWW.WEHIKUL4X4LASK.PL. W środku wewnętrznego otoku umieszczony jest
rysunek samochodu terenowego oraz pod rysunkiem napis „4 x 4”.
Klub ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów przewidzianych prawem
i uchwałami Zarządu Klubu.
Barwy Klubu są żółto – czarne.
Dla potrzeb reklamowych oraz materiałów okolicznościowych dopuszcza się
modyfikację symbolu Klubu przy zachowaniu podstawowych elementów i przyjętego
wizerunku.
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Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Klubu jest:
1. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
2. Działalność na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Rozwój sportów motorowych i organizacja zawodów sportowych.
4. Rozwój krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej.
5. Działalność oświatowa, szkolenie kierowców.
6. Ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju
motoryzacji.
7. Działalność charytatywna.
§7
Cele powyższe Klub realizuje głownie poprzez:
1. Organizowanie zawodów w sportach motorowych.
2. Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych
i zagranicznych imprezach turystyczno – motorowych.
3. Rozwijanie sportu motorowego i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
4. Propagowanie turystyki motorowej.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń kierowców.
6. Szkolenie członków w celu uzyskiwania licencji trenerów, instruktorów, sędziów,
asystentów i komisarzy sportowych oraz turystycznych.
7. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, policją, strażami,
inspekcjami i innymi podmiotami w ramach działalności statutowej Klubu a przede
wszystkim w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
8. Rozwijanie działalności kulturalnej i oświatowej dotyczącej sportu, turystyki motorowej
i pojazdów zabytkowych, organizowanie imprez związanych z motoryzacją oraz życia
klubowego.
9. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy
administracji państwowej i samorządowej oraz Polski Związek Motorowy.
10. Prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu dróg, stanu technicznego pojazdów
oraz doskonalenia umiejętności kierowców,
11. Udział w imprezach charytatywnych,
12. Organizowanie imprez, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie domów
dziecka, ośrodków pomocy, niepełnosprawnych itp.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkami Klubu mogą zostać osoby posiadające obywatelstwo polskie, pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy zgodnie
z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
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§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. rzeczywistych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 10
1.

2.

3.

Członkiem rzeczywistym może zostać osoba, która:
- wyraziła chęć wstąpienia do Klubu poprzez złożenie pisemnej deklaracji. Małoletni
poniżej 16 lat mogą wstąpić do Klubu za zgodą opiekunów ustawowych,
- uzyskała akceptację Zarządu Klubu,
- wpłaciła składki: wpisową i członkowską,
- po okresie nieopłacania składek członkowskich i w wyniku tego utracenia
członkowstwa, ponownie wpłaci składkę wpisową i członkowską. Składki wpisowej nie
muszą uiszczać osoby, które dokonają zaległych wpłat składek członkowskich
zachowując ciągłość uregulowanych okresów składkowych.
Członkiem honorowym mogą zostać szczególnie zasłużeni dla Klubu jego członkowie
oraz osoby niezrzeszone w Klubie na umotywowany wniosek Zarządu Klubu.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznając cele
Klubu i będąc zainteresowana rozwojem jego działalności, pisemnie zadeklaruje
przestrzeganie niniejszego Statutu oraz wspieranie Klubu materialnie, organizacyjnie
lub w inny sposób.
§ 11

1.

2.

Członkowie rzeczywiści maja prawo:
- wyboru władz Klubu,
- kandydowania do władz Klubu,
- zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu,
- korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez Klub, jego urządzeń
i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
- korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Klubu,
- reprezentowania barw i symboli Klubu,
- uczestniczenia w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez
Klub,
- reprezentowania Klubu poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych i innych
imprezach zewnętrznych.
Członkowie honorowi mają prawo:
- wyboru władz Klubu,
- kandydowania do władz Klubu,
- zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu,
- korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez Klub, jego urządzeń
i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd,
- korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Klubu,
- reprezentowania barw i symboli Klubu,
- uczestniczenia w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez
Klub,
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3.
4.

- reprezentowania Klubu poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych i innych
imprezach zewnętrznych,
- informowania, że są członkami honorowymi Klubu.
Członkowie honorowi mają prawo do nieopłacania składek: wpisowej i członkowskich.
Członkowie wspierający mają prawo:
- zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu,
- korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez Klub,
- reprezentowania barw i symboli Klubu po uzyskaniu akceptacji Zarządu Klubu,
- uczestniczenia w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez
Klub,
- reprezentowania Klubu poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych i innych
imprezach zewnętrznych po uzyskaniu akceptacji Zarządu Klubu,
- informowania, że są członkami wspierającymi Klubu.
§ 12

1.

2.

4.

Członkowie rzeczywiści są zobowiązani:
- przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Klubu i regulaminów,
- uczestniczyć w działalności Klubu,
- dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu,
- krzewić kulturę motoryzacyjną,
- dbać o majątek Klubu,
- regularnie opłacać składki członkowskie do dnia 15 lutego za rok bieżący.
Członek rzeczywisty, który nie opłaci składki członkowskiej do 15 lutego za br.
automatycznie zostaje zawieszony w prawach członka rzeczywistego do czasu
opłacenia składek.
Członkowie honorowi są zobowiązani:
- przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Klubu i regulaminów,
- dbać o majątek Klubu,
- dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu,
- krzewić kulturę motoryzacyjną.
Członkowie wspierający zobowiązani są:
- przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Klubu i regulaminów,
- opłacać zadeklarowaną składkę,
- dbać o dobre imię Klubu.
§ 13

1.

2.

Członkostwo ustaje wskutek:
- dobrowolnego wystąpienia,
- skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej do
31 grudnia za rok bieżący,
- wykluczenia przez Zarząd Klubu za nieprzestrzeganie zasad współżycia
społecznego, działalność na szkodę Klubu, członków Klubu lub nieprzestrzeganie
postanowień Statutu, uchwał władz Klubu i regulaminów w pierwszym roku
przynależności do Klubu.
Członek może być również wykluczony z Klubu na podstawie orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, działalność na
szkodę Klubu, członków Klubu lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał
władz Klubu i regulaminów.
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§ 14
Za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych członkowie
następujące wyróżnienia:
1. pochwałę ustną,
2. pochwałę na piśmie,
3. dyplom,
4. nagrodę rzeczową.

mogą otrzymać

§ 15
1.

2.

Za działalność naruszająca postanowienia niniejszego statutu, uchwał władz Klubu
i regulaminów, działalność na szkodę Klubu, członków Klubu oraz za
nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego członkowie mogą otrzymywać
następujące kary:
- upomnienie,
- naganę,
- zawieszenie w prawach członków Klubu na okres do 2 lat,
- wykluczenie z Klubu.
Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania
Klubu, co nie wstrzymuje kary.

Rozdział IV
Władze Klubu
§ 16
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
Władze Klubu składają się z członków rzeczywistych wybranych przez Walne
Zebranie w wieku powyżej 16 lat, z tym że w składzie Władz Klubu większość muszą
stanowić osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
W czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński mają
prawo dokoptowania członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących
z wyboru.
Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte
w drugim terminie, minimum 30 minut po pierwszym, są ważne bez względu na liczbę
obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Głosowanie nad wyborem władz Klubu i w sprawach personalnych jest tajne.
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§ 17
1.
2.
3.

4.

Walne Zebranie Członków Klubu jest jego najwyższą władzą.
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze odbywają się co 4 lata, a Walne
Zebrania Sprawozdawcze odbywa się raz w roku, w terminie do dnia 31 marca.
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu podając te
dane do wiadomości Polskiego Związku Motorowego oraz członków Klubu nie później
niż 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu w szczególności należy:
- uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,
- przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie
uchwał w tym zakresie,
- udzielenie (bądź nie) absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu po wysłuchaniu
wniosku Komisji Rewizyjnej,
- wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Klubu,
- uchwalanie statutu, bądź wprowadzanie zmian w statucie Klubu,
- nadawanie godności Członka Honorowego Klubu,
- podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków Klubu,
w tym odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, a także niesionych przez władze
Klubu,
- ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowej,
- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.
§ 18

1.

2.
3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na żądanie zgłoszone na piśmie, przez co najmniej 1/3 członków rzeczywistych,
- na żądanie organu nadzorującego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 miesięcy od
daty podjęcia uchwały Zarządu Klubu lub zgłoszenia żądania.
Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd
Klubu podając te dane do wiadomości członków nie później niż 2 tygodnie przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 19

1.
2.
3.

4.

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu między Walnymi Zebraniami Klubu.
Zarząd Klubu składa się z 6 członków rzeczywistych: prezesa, wiceprezesa,
sekretarza, skarbnika, gospodarza i kronikarza.
Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie poprzez głosowanie bezpośrednie,
wiceprezesa wybiera prezes spośród członków rzeczywistych, sekretarza, skarbnika,
gospodarza i kronikarza wybiera Walne Zebranie spośród członków rzeczywistych,
którzy pełnione funkcje ustalają we własnym gronie i podają wynik ustaleń
przewodniczącemu Walnego Zebrania.
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
- kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
- tworzenie i realizacja planów pracy i budżetu Klubu,
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5.

- podejmowanie uchwał,
- opracowywanie regulaminów imprez sportowych, turystycznych i innych
niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
- zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
- rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu lub w przypadku spraw
wymagających szczegółowej analizy kierowanie ich do rozpatrzenia przez Sąd
Koleżeński,
- organizowanie, bądź współorganizowanie różnorodnych imprez związanych
z motoryzacją i bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz innych wynikających
z realizacji celów Klubu,
- składanie sprawozdań z działalności Klubu.
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.
§ 20

Do najważniejszych zadań Członków Zarządu w szczególności należy:
1. Prezesa:
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
- kierowanie działalnością Zarządu,
- czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i przyjętych uchwał,
- ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu,
- zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu Klubu, ustalanie tematyki
posiedzeń i terminów ich odbywania,
- podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu
Klubu,
- podpisywanie uchwał za Walne Zebranie i Zarząd Klubu oraz innych dokumentów.
2. Wiceprezesa:
- zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych
pełnomocnictw (ustnych lub pisemnych),
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw
(ustnych lub pisemnych),
- kierowanie określonymi dziedzinami działalności powierzonymi przez Zarząd
Klubu lub Prezesa,
- przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu w dziedzinach
powierzonych przez Zarząd Klubu i Prezesa.
3. Skarbnika:
- nadzór nad całokształtem działalności finansowej Klubu,
- reprezentowanie Klubu wewnątrz i na zewnątrz w sprawach finansowych,
- opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich
wykonania,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego oraz
innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w powyższym
zakresie.
- podpisywanie dokumentów finansowych niezastrzeżonych do podpisu Prezesa,
- zbieranie składek członkowskich,
- współdziałanie z PZM-otem oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami,
administracją państwową i samorządową w zakresie spraw finansowych
w porozumieniu z Prezesem Klubu,
- analizowanie stanu ilości członków w oparciu o wpłacane składki klubowe,
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4.

5.

6.

- prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
- regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu Klubu
i zatwierdzonym preliminarzem,
- bieżące informowanie Zarządu Klubu o stanie finansów i ewentualnych
prognozach utraty płynności finansów Klubu.
Skarbnik część swoich zadań może wykonywać przy pomocy księgowej lub biura
rachunkowego.
Sekretarza:
- reprezentowanie Klubu w wewnątrz i na zewnątrz w zakresie udzielonych
pełnomocnictw,
- przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania oraz Zarządu Klubu oraz
współdziałanie w tym zakresie z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu
Klubu,
- protokołowanie posiedzeń Zarządu Klubu,
- prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- prowadzenie ewidencji członków Klubu oraz jej aktualizowanie,
- prowadzenie dokumentacji działalności Klubu,
- prowadzenie sprawozdawczości ogólnej Klubu,
- współpracowanie z kronikarzem w zakresie udostępniania informacji niezbędnych
do dokumentowania działalności Klubu.
Gospodarza:
- nadzór nad majątkiem Klubu,
- zapewnienie odpowiednich warunków składowania majątku Klubu,
- prowadzenie nadzoru nad właściwym użytkowaniem majątku Klubu,
- prowadzenie ewidencji składników majątku Klubu,
- w porozumieniu z Zarządem Klubu dokonywanie lub zlecanie napraw
uszkodzonych składników majątku Klubu,
- wnioskowanie do Zarządu Klubu o dokonanie kasacji lub zbycia składników
majątku Klubu w przypadku jego zużycia, zniszczenia lub uznania za zbędny,
- wnioskowanie o odtworzenie zużytych bądź zniszczonych składników majątku
Klubu,
- wnioskowanie o zakup lub pozyskanie w inny sposób nowych składników majątku
Klubu,
- przeprowadzanie raz w roku spisu z natury składników majątku Klubu oraz
przedstawianie Zarządowi Klubu protokołu z powyższego spisu.
Kronikarza:
- dokumentowanie działalności Klubu,
- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Klubu,
- pozyskiwanie i archiwizowanie informacji o działalności Klubu, umieszczanie ich
w uzgodnionym z Zarządem zakresie na stronie internetowej Klubu oraz
przekazywanie sekretarzowi w zakresie niezbędnym do dokumentowania
działalności i sprawozdawczości Klubu.
§ 21

1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem wewnętrznym kontrolującym
działalność Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków rzeczywistych wybranych przez Walne
Zebranie, która konstytuuje się wybierając przewodniczącego i dwóch członków.
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej Klubu należy między innymi:
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4.
5.

- kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze
szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, gospodarki finansowej
i majątkowej,
- występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami i propozycjami,
- składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania ze swej działalności
oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach
Zarządu Klubu z głosem doradczym.
Regulamin Komisji Rewizyjnej przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do
zatwierdzenia Zarządowi Klubu.
§ 22

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Sąd Koleżeński Klubu jest społecznym organem wewnętrznym i działa jako sąd
honorowy członków Klubu.
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków rzeczywistych wybranych przez Walne
Zebranie, który konstytuuje się wybierając przewodniczącego i dwóch członków.
Do zakresu kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
- rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Klubu powstałych na tle ich działalności
organizacyjnej, finansowej, gospodarczej lub wynikających z nieprzestrzegania
zasad współżycia społecznego,
- orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków Klubu,
w sprawach wynikających z ich działalności w Klubie, a w szczególności za
nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, działalność na szkodę Klubu,
członków Klubu lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz Klubu
i regulaminów.
Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary organizacyjne:
- upomnienie,
- naganę,
- zawieszenie w prawach członków Klubu na okres do 2 lat,
- wykluczenie z Klubu,
- Sąd Koleżeński Klubu może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.
Od orzeczenia o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego
Zebrania Klubu, co nie wstrzymuje kary.
Regulamin Sądu Koleżeńskiego przedstawia Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
do zatwierdzenia Zarządowi Klubu.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego maja prawo brać udział we wszystkich
posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu
§ 23
1.
2.

Majątek Klubu składa się z nieruchomości i ruchomości oraz funduszy.
Majątek Klubu powstaje ze:
- składek wpisowych i członkowskich,
- darowizn,
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3.

4.
5.

6.
7.

- spadków i zapisów,
- dochodów z własnej działalności,
- dochodów z majątku Klubu,
- ofiarności publicznej.
Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować:
- darowizny,
- spadki i zapisy,
- dochody z ofiarności publicznej.
Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Klub może korzystać z majątku i funduszy Polskiego Związku Motorowego na
zasadach określonych przez Zarząd Główny PZM, w tym z dotacji przeznaczonych na
realizację celów określonych w § 6 niniejszego Statutu.
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach.
Dochody Klubu służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych. Nie mogą być
przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków.
§ 24

Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu,
wymagane są podpisy łącznie prezesa i skarbnika lub prezesa i sekretarza.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 25
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków
uprawnionych do głosowania, bądź każdej ilości członków w drugim terminie głosowania.
2. Walne Zebranie określi na czyją rzecz przekazany zostaje majątek Klubu po jego
likwidacji.
Łask, dnia 18 lutego 2012 r.
Statut przyjęty został Uchwałą nr 3/2012
Zebrania Założycielskiego Klubu
„Wehikuł 4x4 Łask”
Podpisy Komitetu Założycielskiego:
Paweł Oleszczak
Tomasz Bartos
Cezary Sowiński
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