STATUT
Aeroklubu
Wrocławskiego
przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków
w dn.20.12.2015r,
na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,
oraz w zgodzie z Ustawą o Sporcie, na podst. Art.89a.
„Osoby prawne działające jako terenowe jednostki
organizacyjne Aeroklubu Polskiego i zrzeszające członków
będących osobami fizycznymi stają się z mocy prawa
odrębnymi Stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach.”

PREAMBUŁA
Aeroklub Wrocławski jest samorządnym stowarzyszeniem skupiającym
pasjonatów sportów lotniczych, pragnących dobrowolnie realizować
wspólnie swoje zainteresowania.
Aeroklub czerpie z najlepszych tradycji lotnictwa polskiego.
Aeroklub jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od przynależności do
innych

związków

i

stowarzyszeń,

wyznania,

rasy,

koloru

skóry,

deklarujących działalność w naszej organizacji, zgodnie z przepisami
Konstytucji, Ustaw, przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.
–-----------------------------------------

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Aeroklub Wrocławski”.
W dokumentach w języku innym niż język polski dopuszcza się nazwę „Wroclaw Sky
Club”.
W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Aeroklubem.
Patronem Aeroklubu Wrocławskiego jest Płk. Pilot Bolesław Orliński

§2
Działalność Aeroklubu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie
z zasadami prawa miejscowego.

§3
Siedzibą Aeroklubu jest miasto Wrocław.

§4
1. Aeroklub działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o
Stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 40, z późniejszymi zmianami) i posiada
osobowość prawną.
2. Aeroklub zawiązany jest na czas nieokreślony.

§5
1. Aeroklub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Aeroklub może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikiem może być każdy członek Aeroklubu nie pełniący funkcji we władzach
Aeroklubu, oraz osoby nie należące do Aeroklubu.

Cele i środki działania.
§6
Aeroklub powołany został do realizacji następujących celów:
1. prowadzenia działalności w zakresie sportów lotniczych przez członków Aeroklubu,
wzajemnej pomocy i wspieraniu się w realizowaniu pasji lotniczych we wszelkich jej
odmianach - wyczynowej i zawodniczej oraz turystycznej i rekreacyjnej;
2. organizowania działalności lotniczej na rzecz osób nie będących członkami
Aeroklubu Wrocławskiego, w szczególności prowadzenia edukacji lotniczej wśród
dzieci i młodzieży;
3. upowszechniania oraz działalności edukacyjnej w zakresie sportów lotniczych
wśród społeczności lokalnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania polskich tradycji lotniczych, pielęgnowania
polskiej myśli technicznej, oraz tradycji lotnictwa na Dolnym Śląsku;
5. propagowania wiedzy i umiejętności lotniczych wśród pilotów i uczniów-pilotów z
kraju i z zagranicy;
6. umożliwianie poznawania i uprawiania sportów lotniczych
niepełnosprawne, lub dotknięte wykluczeniem społecznym;

przez

osoby

§7
Aeroklub realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację latania dla członków Aeroklubu
2. zakup i utrzymanie sprzętu i osprzętu lotniczego;
3. renowację, budowę i odbudowę infrastruktury lotniskowej;
4. zapewnienie i utrzymanie środków materialnych niezbędnych do realizacji lotniczych
pasji przez członków Aeroklubu;
5. organizację imprez lotniczych rangi krajowej i międzynarodowej, w tym sportowych,
rekreacyjnych oraz w zakresie turystyki lotniczej;
6. organizację obozów dla dzieci i młodzieży;
7. organizację imprez i wydarzeń edukacyjnych na rzecz społeczności lokalnej;
8. kontakty i współpracę z firmami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą;
9. organizację i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie sportów
lotniczych, w szczególności powoływanie i prowadzenie klubów sportowych w
dyscyplinach sportów lotniczych;
10. zbieranie środków finansowych na prowadzenie działalności i realizację celów
statutowych;
11. organizację innych akcji popularyzujących sporty lotnicze.
12. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej

§8
1.

Aeroklub może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony
wyłącznie do realizacji celów statutowych.

2.

Dla prowadzenia działaności gospodarczej, Aeroklub może powoływać
wyodrębnione jednostki, w tym spółki prawa handlowego. Dochód uzyskany przez
podmioty powołane przez Aeroklub do prowadzenia działalności, jest przeznaczony
wyłącznie na realizację celów statutowych Aeroklubu.

3.

Aeroklub może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na
zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z
działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§9
1.

Aeroklub może prowadzić działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Działalność sportowa Aeroklubu może być prowadzona w szczególności w formie
klubów sportowych w dyscyplinach sportów lotniczych. Powołanie i działalność
klubu sportowego w ramach Aeroklubu Wrocławskiego odbywa się na mocy
odrębnych regulacji.

2.

Członkami klubu sportowego Aeroklubu Wrocławskiego w danej dyscyplinie sportu
są osoby, które przystąpiły do danej sekcji specjalnościowej i wystąpiły o przyznanie
licencji sportowej zawodnika. Członkami klubu sportowego Aeroklubu
Wrocławskiego, mogą być wyłącznie członkowie stowarzyszenia Aeroklub
Wrocławski.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 10
Aeroklub posiada członków: zwyczajnych i wspierających.
Ponadto, dotychczasowi Członkowie Honorowi Aeroklubu, zachowują swój tytuł oraz
są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
Członkami Aeroklubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Aeroklubu.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Aeroklubu może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
lub obywatel innego państwa. Członkiem zwyczajnym może być także osoba
małoletnia.
2. Małoletni w wieku poniżej 18 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych,
należeć do Aeroklubu, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym
Zgromadzeniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Aeroklubu.
3. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Aeroklubie musi złożyć pisemną deklarację
oraz przedstawić rekomendację trzech Członków zwyczajnych. O członkostwo
zwyczajne w Aeroklubie można ubiegać się nie wcześniej niż po dwóch pełnych
latach posiadania statusu członka wspierającego.
4. O przyjęciu nowego członka zwyczajnego do Aeroklubu decyduje Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów lub Zarząd większością 2/3 głosów.

§ 12
1. Członkowie opłacają składki członkowskie na zasadach i w wysokości ustalonej w
Cenniku.
2. Niepłacenie składek przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy, powoduje zawieszenie
członka w prawach członkowskich. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 6
miesięcy. Po tym okresie członkostwo w Aeroklubie wygasa.
3. Przywrócenie praw członkowskich następuje automatycznie, po opłaceniu zaległych
i bieżących składek, przy czym jeśli członkostwo wygasło, to dla jego przywrócenia
oprócz uregulowania zaległości, niezbędne jest ponowne opłacenie wpisowego
zgodnie z aktualnym cennikiem.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.
uczestnictwa we wszystkich działaniach Aeroklubu w każdej formie;
2.
udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Aeroklubu z głosem stanowiącym,
3.
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Aeroklubu,
4.
korzystania z majątku i wszelkich form działalności Aeroklubu,
5.

udziału we wszelkich zebraniach, spotkaniach, wykładach i imprezach
organizowanych przez Aeroklub;

6.

zgłaszania władzom Aeroklubu wniosków i postulatów co do działalności
Aeroklubu,

7.

do bezpośredniego wglądu we wszelką dokumentację Aeroklubu, nie wyłączając
dokumentacji finansowej

§ 14
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. udziału w realizowaniu celów Aeroklubu,
2. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Aeroklubu,
3. opłacania składek członkowskich na zasadach i w wysokości ustalonej przez Zarząd
Aeroklubu;
4. realizowania innych zadań określonych przez władze Aeroklubu.

§ 15
1. Członkiem wspierającym Aeroklubu może zostać osoba prawna lub fizyczna. Status
członka wspierającego można uzyskać po złożeniu deklaracji oraz jej
zaakceptowaniu przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Aeroklubu. W tym okresie
kandydat może brać udział w działalności Aeroklubu i na rzecz Aeroklubu na
zasadach ogólnych.
2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Walne Zgromadzenie Aeroklubu lub
Zarząd Aeroklubu zwykłą większością głosów, biorąc pod uwagę zaangażowanie
kandydata w działalność Aeroklubu.
3. Członek wspierający, osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela, ma
prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków.
Może też zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Aeroklub
działań do władz Aeroklubu.
4. Członek wspierający, nie posiada prawa zasiadania w organach Aeroklubu,
czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz nie bierze czynnego udziału w
głosowaniach.

§ 16
1. Członkostwo w Aeroklubie wygasa w przypadku:
a. Wystąpienia z Aeroklubu poprzez złożenie do Zarządu rezygnacji w formie
pisemnej.
b. Wykluczenia z Aeroklubu przez Walne Zgromadzenie Aeroklubu z powodu
podejmowania działań na szkodę Aeroklubu na wniosek Zarządu Aeroklubu
lub komisji Rewizyjnej, nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał
władz Aeroklubu;
c. Nie płacenia składek przez okres 12 kolejnych miesięcy i nieuregulowania
zaległości pomimo wezwań.
d. W przypadku skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu na karę
pozbawienia praw publicznych,

e. Śmierci członka, a w przypadku członka wspierającego będącego osobą
prawną, utraty osobowości prawnej.
2. Uchwała o wykluczeniu, o której mowa w pkt. 1b. musi być podjęta zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych
Aeroklubu.
3. Spełnienie postanowień §16 i wygaśnięcie członkostwa, Zarząd każdorazowo
potwierdza stosowną uchwałą.

Władze Aeroklubu
§ 17
1. Władzami Aeroklubu są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Aeroklubu.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami wybieralnymi. Wyboru dokonują
członkowie zwyczajni Aeroklubu podczas Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
5. Zarząd i Komisja Rewizyjna muszą uzyskiwać absolutorium od Walnego
Zgromadzenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
6. Członkowie władz Aeroklubu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
7. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Aeroklubu,
b. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Aeroklubu,
d. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej a w tym
zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
e. podejmowanie decyzji o wygaśnięciu członkowstwa
f. uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich ,
g. rozstrzyganie w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;
h. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
i.

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Aeroklubu,

j.

uchwalanie zmian Statutu Aeroklubu,

k. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu istotnych
składników majątku Aeroklubu;
l.

podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Aeroklubu i dysponowania
pozostającym po rozwiązaniu majątkiem Aeroklubu,

m. decydowanie we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji innych
organów Aeroklubu.

§ 19
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, w tym uchwały o udzieleniu absolutorium,
podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę biorących udział w
głosowaniu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Aeroklubu nie rzadziej niż co 12
miesięcy.
2. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek 30% członków zwyczajnych
Aeroklubu. Wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej należy złożyć do Prezesa
Zarządu, który zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie nie później niż 30 dni od
otrzymania wniosku.
3. Sekretarz Zarządu zobowiązany jest do przesłania członkom Aeroklubu
zawiadomień o terminie Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Zawiadomienia wraz z
porządkiem obrad powinny być również publikowane na stronie internetowej
Aeroklubu nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest otwierane przez Prezesa Zarządu, po czym
następuje wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Dalsze prowadzenie
Walnego Zgromadzenia Członków przejmuje przewodniczący. Sekretarz zebrania
sporządza protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Załącznikiem do
protokołu jest lista obecności podpisana przez członków Aeroklubu uczestniczących
w Walnym Zgromadzeniu. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
5. Sekretarz Zarządu zobowiązany jest do udostępnienia członkom Aeroklubu
protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia, w tym na żądanie członka - pocztą
elektroniczną.

§ 21
1. W skład Zarządu Aeroklubu, zwanego w niniejszym Statucie Zarządem wchodzi od
trzech do pięciu osób.
2. Skład Zarządu, stanowią:
2.1

W składzie trzyosobowym:
a.
Prezes

b.
Skarbnik
c.
Sekretarz,
2.2
W składzie czteroosobowym:
a.
Prezes,
b.
Wiceprezes;
c.
Skarbnik
d.
Sekretarz,
2.3
W składzie pięcioosobowym:
a.
Prezes,
b.
Wiceprezes
c.
Skarbnik
d.
Sekretarz,
e.
Członek Zarządu,
3. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród osób, które
pisemnie wyraziły zgodę na kandydowanie.
4. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów.
Osoba która uzyska największą liczbę głosów uzyskuje pierwszeństwo w objęciu
funkcji Prezesa Aeroklubu. Obsady pozostałych funkcji dokonuje Zarząd w trakcie
swojego pierwszego posiedzenia, a w razie trudności w ukonstytuowaniu się,
decyzję o obsadzie funkcji podejmuje Prezes.
5. Członek Zarządu nie może być pracownikiem Aeroklubu.
6. Kadencja Zarządu wygasa w przypadku:
a. upływu kadencji na jaką został powołany;
b. ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu,
c. odwołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków
d. nie otrzymania absolutorium, o którym mowa w § 17 pkt. 5.
7. W przypadku ustąpienia członka Zarządu i zmniejszenia się składu poniżej liczby
wymaganej Statutem (minimum trzy osoby), Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie
Członków w terminie 30 dni od daty złożenia rezygnacji, celem uzupełnienia
wakujących funkcji. W przypadku ustąpienia Prezesa, jego funkcję przejmuje
tymczasowo najwyższy funkcją członek Zarządu (tj. kolejno Wiceprezes, Skarbnik,
Sekretarz).
8. Ustępujący Zarząd powinien najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wybrania nowego
Zarządu przekazać protokolarnie Prezesowi nowego Zarządu wszelkie akta i
majątek Aeroklubu.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie zapisów Statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
Członków,
2. podejmowanie decyzji o kierunkach działalności Aeroklubu,

3. podejmowanie działań służących realizacji celów Aeroklubu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami Aeroklubu,
5. reprezentowanie Aeroklubu na zewnątrz,
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
7. zawieranie umów o znaczeniu strategicznym dla Aeroklubu;
8. zatrudnianie pracowników - w szczególności Dyrektora Aeroklubu, oraz
wyznaczanie mu zakresu kompetencji, obowiązków i wynagrodzenia,
przy czym Dyrektor jest zatrudniany na kontrakt manadżerski.

§ 23
Zarząd zobowiązany jest składać sprawozdanie z działalności Aeroklubu, nie rzadziej niż
raz w roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie którego otrzymuje
lub nie otrzymuje absolutorium, o którym mowa w § 17 pkt. 5

§ 24
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile bierze w nich udział co najmniej połowa osób
wchodzących w skład Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności
minimum trzech członków Zarządu. Żadne decyzje Zarządu nie mogą być
podejmowane jednoosobowo. Gdy głosowanie nie przynosi rozstrzygnięcia, głos
stanowiący ma Prezes.
4. Każdy Członek Aeroklubu ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu w
charakterze obserwatora. Członek uczestniczący w posiedzeniu Zarządu może
występować z głosem doradczym.
5. Zarząd ma prawo zaproszenia na swoje posiedzenia osób spoza Zarządu, których
obecność uzna za niezbędną. Osoba zaproszona może występować wyłącznie z
głosem doradczym.
6. Po posiedzeniu Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy
członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 25
1. Prawo reprezentowania Aeroklubu przysługuje któremukolwiek z członków Zarządu
wraz z Dyrektorem Aeroklubu lub co najmniej dwóm osobom wchodzącym w skład
Zarządu razem.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna Aeroklubu składa się z trzech osób, wybieranych na Walnym
Zgromadzeniu Członków, przy czym osoba która w tajnym głosowaniu uzyska
największą liczbę głosów otrzymuje pierwszeństwo do funkcji Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, zaś dwie kolejne pod względem ilości uzyskanych głosów,
zostają wybrane na Członków Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej skład
Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest przez najbliższe Walne Zgromadzenie
Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach
Aeroklubu.
4. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym i nie podlega Zarządowi Aeroklubu w
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
5. Żaden członek Komisji Rewizyjnej nie może być pracownikiem Aeroklubu.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Zarządu, Dyrektora Aeroklubu, oraz jednostek
powołanych przez Aeroklub;
2. kontrola zgodności ze Statutem i przepisami prawa uchwał podejmowanych przez
Walne Zgromadzenie i Zarząd Aeroklubu;
3. występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami
pokontrolnymi,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków opinii na temat sprawozdania
Zarządu o którym mowa w § 23 i wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie
absolutorium Zarządowi;
5. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
6. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w określonym przedmiocie;
7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 28
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W przypadku
obecności całego składu Komisji Rewizyjnej uchwały podejmowane są większością
głosów, natomiast w przypadku obecności dwóch z trzech Członków Komisji jednomyślnie.
Decyzje Komisji Rewizyjnej nie mogą być podejmowane jednoosobowo.

Majątek Aeroklubu
§ 29
1.

Majątek Aeroklubu powstaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.

ze składek członkowskich,
z zapisów, spadków, darowizn i ofiarności publicznej,
z dotacji oraz dofinansowań,
z dochodów z własnej działalności statutowej,
z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
ze środków przekazanych przez członków wspierających
z działalności podmiotów powołanych przez Stowarzyszenie

Zbycie jakiegokolwiek środka trwałego z majątku Aeroklubu dopuszczalne jest jedynie w
przypadku, gdy całkowity przychód z tej operacji jest reinwestowany w inne składniki
majątku. Zabrania się przekazywania środków ze sprzedaży majątku na płace, premie,
lub inne wydatki osobowe, bez zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 30
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Aeroklubu w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Aeroklubu na rzecz jego członków, 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. wykorzystywania majątku Aeroklubu 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
Aeroklubu
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie aeroklubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.

Postanowienia przejściwe i końcowe
§ 31
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej
większością 2/3 głosów, w obecności minimum 30% członków zwyczajnych
Aeroklubu.
2. Rozwiązanie Aeroklubu może nastąpić w formie uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków, podjętej większością 4/5 głosów, w obecności minimum 3/4 członków
zwyczajnych Aeroklubu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Aeroklubu Walne Zgromadzenie określa sposób
likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 32
1.

Dotychczasowi członkowie zwyczajni i wspierający Aeroklubu Wrocławskiego
(którzy uzyskali członkostwo na podstawie poprzedniego Statutu) zachowują swoje
członkostwo.

2.

Pozostałe osoby, które w dniu zmiany dotychczasowego Statutu posiadały inny
statut niż wymieniony w §10 w Aeroklubie Wrocławskim, nie później niż w ciągu 3
miesięcy od zarejestrowania niniejszego Statutu, dokonują wyboru rodzaju swojego
członkostwa i zawiadamiają o tym pisemnie Zarząd Aeroklubu.

3.

Dotyczasowe Uchwały Walnych Zgromadzeń, dotyczące spraw majątkowych
Aeroklubu, zastępuje się regulacjami niniejszego Statutu.

§ 33
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności Ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

