Uchwała nr ….. Walnego Zebrania członków Mińskiego Towarzystwa
Szachowego z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Mińskiego
Towarzystwa Szachowego.
Na podstawie § 34 ust. 1 i 2 Statutu Mińskiego Towarzystwa Szachowego, postanawia się, co
następuje:
§1
W statucie Mińskiego Towarzystwa Szachowego wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 11 otrzymuje brzmienie:
„1.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych,
akceptująca statutowe cele Towarzystwa:
1) wpisana do Centralnej Ewidencji Polskiego Związku Szachowego z przynależnością klubową
do Mińskiego Towarzystwa Szachowego, lub
2) przyjęta uchwałą Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.
2.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 22 ust.
3.
3.
Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków
oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
4.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa,
która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Działalność członka wspierającego
w Towarzystwie realizowana jest przez przedstawiciela.
5.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa. Godność członka
honorowego może być nadana także członkowi zwyczajnemu Towarzystwa.
6.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.
7.
Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków,
na wniosek Zarządu.”

2)
§ 12 otrzymuje brzmienie:
1.

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 3 oraz § 12 ust. 3 członek zwyczajny ma prawo do:

1)

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

2) uczestniczenia w zebraniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez władze
Towarzystwa;
3)

zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa;

4) korzystania z wyposażenia, sprzętu, zajęć szkoleniowych i pomocy Towarzystwa, na zasadach
określonych przez Zarząd;
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu
z Towarzystwa.
2.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)

aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa;

2)

przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa;

3)

przestrzegania zasad etyki sportowej;

4)

regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

3. Korzystanie z uprawnień, o których mowa w ust 1. pkt 1-4 przysługuje członkom zwyczajnym:
1) z opłaconą aktualną składkę członkowską w kwocie nie niższej niż wynikająca z uchwały Walnego
Zebrania Członków, lub
2) zwolnionym z opłacania składek członkowskich, w okresie na który zwolnienie zostało udzielone.

3)
§ 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.
Członkowie honorowi niebędący członkami zwyczajnymi są zwolnieni z opłacania składek
członkowskich.”
4)
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;”

5)
W § 16 ust. 1 skreśla się zdanie drugie.
6)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

„1.
Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji
wyłącznie Walne Zebranie Członków.
2.
Jeżeli w trakcie kadencji członek Komisji Rewizyjnej lub członek Zarządu zostanie odwołany
z pełnionej funkcji, utraci członkostwo Towarzystwa lub złoży rezygnację, Walne Zebranie Członków
dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji. § 16 stosuje
się odpowiednio.”
7)
§ 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za poprzedni
rok obrotowy, zwoływane jest nie później niż w II kwartale każdego roku kalendarzowego, chyba że
przepisy odrębne dopuszczają inny termin zwołania takiego Zebrania.”
8)
§ 23 otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Zarządu należy:
1)

realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

2)

określanie szczegółowych kierunków działania;

3)

ustalanie budżetu i preliminarzy;

4)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

5)

uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

6)

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

7)

powoływanie zespołów oraz określanie ich zadań;

8)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie,
udzielanie zwolnień z obowiązku opłacania składek członkowskich lub innych świadczeń na rzecz
Towarzystwa);
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa;
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
13) orzekanie w sprawach spornych i dyscyplinarnych między członkami Towarzystwa;
14) ustalanie zasad korzystania z wyposażenia, sprzętu, zajęć szkoleniowych i pomocy Towarzystwa.”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu zatwierdzenia zmian w Statucie przez organ
nadzoru.

