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Propozycje zmian w statucie KTP Iskra

§ 10 przyjmuje brzmienie

1. Członkami Zwyczajnymi „ISKRA” Konin są jego założyciele oraz inne osoby przyjęte przez 
Zarząd.

2. Członkiem  Zwyczajnym  „ISKRA” Konin może być obywatel Polski jak również cudzoziemiec,
mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

3. Członkami Zawodnikami „ISKRA” Konin mogą być osoby, które złożą deklarację, przyjęte 
przez Zarząd oraz uiszczać będą składkę członkowską. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą być 
Członkami Zawodnikami jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych. 

4. Członkom Zawodnikom przysługują te same prawa i obowiązki co Członkom Zwyczajnym 
z wyjątkiem postanowień §13 ust. 1. i 2.

5. Członkiem Zwyczajnym nie może być osoba, której niepełnoletnie dziecko jest zawodnikiem 
pływającym w barwach innego klubu.

6. Jeśli w przypadku Członka Zwyczajnego wystąpiła sytuacja z punktu 5 to następuje zmiana jego 
członkostwa z Członka Zwyczajnego na Członka Wspierającego.

§ 12 pkt 2 przyjmuje brzmienie

2. Członek Honorowy posiada prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem głosowania z głosem 
stanowiącym, biernego i czynnego wyboru do władz oraz zapisów §24. Członek Honorowy 
zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

§ 13 przyjmuje brzmienie

Członek Zwyczajny „ISKRA” Konin ma prawo:

1. biernego i czynnego wyboru do władz „ISKRA” Konin.

2. uczestniczenia, wnioskowania i głosowania na zebraniach członków Klubu w tym na Walnych 
Zebraniach,

3. brania czynnego udziału w działalności statutowej „ISKRA” Konin określonych regulaminem 
uchwalonym przez Zarząd „ISKRA” Konin,

4. noszenie loga „Iskra” Konin i reprezentowanie jego barw.

§ 15 przyjmuje brzmienie:

Do obowiązków Członków Zwyczajnych „ISKRA” Konin należy:

1. branie czynnego udziału w działalności „ISKRA” Konin,

2. stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Władz „ISKRA” Konin,

3. dbanie o dobro i rozwój „ISKRA” Konin,

4. chronienie własności „ISKRA” Konin jak i wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz 
zwalczanie przejawów marnotrawstwa,

5. poszanowanie barw „ISKRA” Konin,

6. regularne opłacanie składek członkowskich,

7. propagowanie kultury fizycznej w szczególności sportów wodnych, pływania.
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W § 18 pkt 1. przyjmuje brzmienie:

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu „ISKRA” Konin lub uchwał i decyzji jego władz, 
na członków „ISKRA” Konin mogą być nakładane poprzez Zarząd „ISKRA” Konin kary 
dyscyplinarne: zawieszenie w prawach członka „ISKRA” Konin, wykluczenie 

W § 20 pkt 4. przyjmuje brzmienie:

4. Jeżeli postanowienie statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością 
głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób 
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków. W 
przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy na Walnym Zebraniu do 
Przewodniczącego zebrania, w Zarządzie do Prezesa, w Komisji Rewizyjnej do Przewodniczącego, 
w Sądzie Koleżeńskim do Przewodniczącego.

5. We Władzach mogą zasiadać jedynie Członkowie Zwyczajni KTP Iskra – w przypadku utraty 
przez członka statusu Członka Zwyczajnego, automatycznie przestaje być on członkiem Władz.

§ 24 przyjmuje brzmienie:

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie 
Zwyczajni.

Zarząd lub Walne Zebranie Członków decyduje o udziale w Walnym Zebraniu z głosem 
doradczym Członków Honorowych, Wspierających, przedstawicieli władz i zaproszonych gości. 

Walne Zebranie decyduje o dopuszczeniu bądź nie wszelkich pełnomocnictw zgłoszonych 
na Zebraniu.

W § 25 przyjmuje brzmienie:

Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez zawiadomienie Członków Zwyczajnych za pomocą 
listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie poprzez wiadomości SMS wysłanych na co najmniej 14 dni przed jego terminem. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skrócenie terminu zawiadomienia o Walnym Zebraniu 
do 7 dni.

W § 29 pkt 1. przyjmuje brzmienie:

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego, 
Sekretarza i Członka Komisji.

W § 32 pkt 1. przyjmuje brzmienie:

1. Sąd Koleżeński składa się z 2 do 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego, 
Sekretarza i Członka Sądu Koleżeńskiego.

§ 40 przyjmuje brzmienie:

1. Zmiana statutu „ISKRA” Konin wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Rozwiązanie się „ISKRA” Konin wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 
kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do 
głosowania.


