STATUT
KRAKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA
STOŁOWEGO

Uchwalony przez nadzwyczajne zebranie delegatów KOZTS w dniu 18 grudnia 2003r.

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zwany dalej KOZTS jest Wojewódzkim
Związkiem Sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. Nr 25, poz. 113, ze zm.).
§2
1. Terenem działalności KOZTS jest obszar województwa małopolskiego, a siedzibą jest
miasto Kraków.
2. Dla realizowania swych celów statutowych KOZTS moŜe realizować swe zadania na całym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. KOZTS jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, zrzeszającym na zasadzie
dobrowolności stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność w dyscyplinie tenisa
stołowego.
2. KOZTS posiada osobowość prawną.
§4
1. KOZTS działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. Nr 20, poz. 104, ze zm.), ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr
25, poz. 113, ze zm.) oraz niniejszym statutem.
2. KOZTS jest członkiem Polskiego Związku Tenisa Stołowego działając zgodnie z jego
statutem, uchwałami i wytycznymi.
3. W zakresie swojej działalności podlega nadzorowi Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
4. Organem Rejestrowym KOZTS jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia Wydział XI
Krajowego Rejestru Sądowego.
5. KOZTS spełnia łącznie wymagania zawarte w art. 20 z zastrzeŜeniem art. 21 Ustawy o
PoŜytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
§5
KOZTS moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o
podobnym profilu działalności.

§6
KOZTS moŜe posiadać sztandar, odznaki organizacyjne oraz uŜywać pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i formy działalności

§7
Celem działalności KOZTS jest:
1. Popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu tenisa stołowego, którą to KOZTS realizuje
w oparciu o społeczną aktywność członków, działaczy oraz etatowego personelu.
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa stołowego w formie amatorskiej
i profesjonalnej.
§8
Dla osiągnięcia celów określonych w § 7 statutu, KOZTS stosuje następujące formy
działania:
1. Zrzesza stowarzyszenia uprawiające tenis stołowy
2. Czuwa nad zachowaniem naleŜytych stosunków sportowych pomiędzy swymi członkami
oraz nad zachowaniem naleŜytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród
zawodników, działaczy i pracowników etatowych.
3. Organizuje zawody i imprezy sportowe.
4. Koordynuje i nadzoruje działalność swych członków wynikającą z ich przynaleŜności do
KOZTS.
5. Opracowuje i uzgadnia kalendarze imprez sportowych w oparciu o kalendarz PZTS.
6. Organizuje szkolenie instruktorów i trenerów tenisa stołowego na terenie swej działalności.
7. Podejmuje decyzje w sprawie wyróŜnień i kar w stosunku do członków KOZTS.
8. Rozstrzyga spory powstałe pomiędzy członkami KOZTS
9. Prowadzi klasyfikację sportową zawodników oraz ich Klubów.
10. Opracowuje regulaminy rozgrywek w oparciu o odpowiednie przepisy i regulaminy
PZTS.
11. Inicjuje i podejmuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów inne działania
zmierzające do realizacji statutowych celów i zadań.
Rozdział III
Członkowie KOZTS – ich prawa i obowiązki
§9
KOZTS zrzesza członków:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi KOZTS mogą być Powiatowe Związki Tenisa Stołowego z terenu
województwa małopolskiego, Kluby Sportowe, Sportowe Spółki Akcyjne oraz inne
Stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie tenisa stołowego.
2. Członkami wspierającymi KOZTS mogą być osoby prawne mające cele zarobkowe oraz
osoby fizyczne uznające statut KOZTS i deklarujące pomoc finansową dla KOZTS.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu
osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłuŜonym dla rozwoju tenisa stołowego.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
§ 11
1. Członkowie KOZTS mają prawo do:
a/ Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów KOZTS poprzez
swoich delegatów
b/ Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz KOZTS za pośrednictwem delegatów
wybieranych zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd
c/ Zgłaszania postulatów i wniosków do władz oraz oceny ich działania
d/ Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności KOZTS
e/ Uczestnictwa w zawodach, rozgrywkach, obozach, kursach, imprezach organizowanych
przez KOZTS.
2. Członkowie wspierający i honorowi KOZTS posiadają prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 12
Członkowie KOZTS są obowiązani do:
a/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego tenisa
stołowego.
b/ przestrzegania statutu, regulaminów, przepisów obowiązujących w tenisie stołowym oraz
czynnego udziału w realizacji celów i zadań KOZTS.
c/ stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników, trenerów i
działaczy
d/ udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez KOZTS
e/ podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz KOZTS

f/ regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Delegatów i innych opłat statutowych i regulaminowych wynikających z prowadzenia
działalności sportowej w wysokości ustalonej przez Zarząd.
§ 13
1. Członkostwo zwyczajne w KOZTS ustaje w przypadku:
a/ dobrowolnego wystąpienia członka KOZTS zgłoszonego na piśmie do Zarządu po
wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec KOZTS
b/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego statutu, uchwał lub decyzji KOZTS
c/ rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji tenisa stołowego w tym stowarzyszeniu
d/ członek zwyczajny moŜe być zawieszony przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego
udziału w realizacji zadań i celów KOZTS lub naruszenia postanowień statutu, uchwał lub
decyzji KOZTS oraz innych przepisów obowiązujących w tenisie stołowym na czas nie
dłuŜszy niŜ 1 rok.
e/ zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu sekcji tenisa stołowego uprawnień
statutowych, a w szczególności uczestnictwa w systemie zawodów sportowych
organizowanych przez KOZTS.
2. Członkostwo wspierające KOZTS ustaje w przypadkach:
a/ złoŜenia rezygnacji na piśmie do Zarządu KOZTS
b/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku raŜącego
naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3. Członek honorowy moŜe być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez Walne
Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu w razie popełnienia czynu niegodnego obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 14
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, odmowie przyjęcia w poczet członków lub zawieszeniu
w prawach członkowskich przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Delegatów w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie.
Rozdział IV
Władze KOZTS
§ 15
1. Władzami KOZTS są:
a/ Walne Zebranie Delegatów
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata a ich wybór dokonywany jest
przez Walne Zebranie Delegatów w glosowaniu tajnym w zaleŜności od podjętej w tej
sprawie uchwały.
§ 16
NajwyŜsza władzą KOZTS jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd.
§ 17
Walne Zebrania Delegatów zwoływane są przez Zarząd dla załatwienia spraw związanych ze
statutową działalnością KOZT i dzielą się na:
1. zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo — Wyborcze Delegatów, które zwoływane
jest raz na cztery lata
2. sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów, które zwoływane jest w połowie trwania
kadencji
3. nadzwyczajne Zebranie Delegatów, zwoływane jest w terminie trzech miesięcy od chwili
zgłoszenia odpowiedniego wniosku zgodnie z § 19 ust 3 statutu.
§ 18
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów
naleŜy:
1. przyjmowanie i rozpatrywania sprawozdania z czteroletniej działalności ustępujących
władz KOZTS
2. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
3. uchwalanie kierunków działalności i załoŜeń programowych KOZTS
4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu KOZTS
5. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego KOZTS
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach dyscyplinarnych, wykluczenia,
odmowie przyjęcia w poczet członków i zawieszenia w prawach członkowskich KOZTS
8. uchwalenie porządku obrad i regulaminów Walnego Zebrania Delegatów
9. uchwalenie wysokości składki członkowskiej
10. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego wg
zasad ustalonych przez ten Związek

11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu KOZTS do innych stowarzyszeń kultury fizycznej
w charakterze członka wspierającego
12. rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez Zarząd i delegatów
§ 19
1. Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów naleŜą sprawy
wymienione w § 18 pkt: 1 (w zakresie dwuletniej działalności KOZTS), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12.
2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów naleŜy rozpatrywanie
spraw dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd na wniosek
a/ co najmniej połowy członków zwyczajnych KOZTS
b/ Komisji Rewizyjnej
c/ Zarządu
d/ co najmniej połowy delegatów Walnego Zebrania Delegatów
§ 20
1. W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
a/ z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybrani według klucza
wyborczego kaŜdorazowo ustalanego przez Zarząd
b/ z głosem doradczym:
członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
członkowie honorowi, członkowie lub przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni
goście
2. Uprawnienia delegatów na Nadzwyczajne i Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów
przysługują delegatom członków zwyczajnych wybranych wg zasad ustalonych przez Zarząd
na ostatnie Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów.
3. O terminie i miejscu Walnych Zgromadzeń Delegatów Zarząd zawiadamia swoich
członków na 30 dni przed datą zebrania, a materiały przesyła najpóźniej na dwa tygodnie
przed terminem zebrania.
4. Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywają się na podstawie regulaminu obrad
opartego o niniejszy statut i zatwierdzonego przez delegatów na danym zebraniu. Walne
Zebranie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów, z wyjątkiem uchwał
dotyczących zmian statutu lub rozwiązania KOZTS do podjęcia których wymagana jest
kwalifikowana większość głosów obecnych na Walnym Zebraniu Delegatów zgodnie z § 37
statutu.
5. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zwołanego w drugim terminie są podejmowane bez
względu na liczbę delegatów obecnych, kumulacja mandatów jest niedopuszczalna (delegaci
wykonują uprawnienia do głosowania osobiście).
§ 21
1. Zarząd składa się z 11 – 15 członków w tym prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika i
sekretarza
2. Prezes Zarządu jest wybierany w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności przez
Walne Zebranie Delegatów spośród kandydatów zgłoszonych przez Komisję Wyborczą lub
przez delegatów.
3. Wybory Prezesa Zarządu mogą być tajne lub jawne w zaleŜności od uchwały Walnego
Zebrania Delegatów.

4. Walne Zebranie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów
uprawnionych delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu (co najmniej 50% + 1 głos).
5. JeŜeli w trybie określonym w ust. 4 Ŝaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej ilości
głosów, przeprowadzone będzie następne glosowanie, w którym udział biorą dwaj kandydaci,
legitymujący się największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszym głosowaniu.
6. Kandydatury na członków Zarządu zgłaszane są przez wybranego Prezesa Zarządu i przez
delegatów.
7. Kandydat do władz KOZTS nie musi mieć statusu delegata Walnego Zebrania Delegatów
8. W terminie 14 dni od wyboru Zarząd konstytuuje się, wybierając ze swojego grona Prezydium
Zarządu w składzie 5 osób. W skład Prezydium wchodzą:
a. Prezes
b. Dwóch wiceprezesów
c. Skarbnik
d. Sekretarz Zarządu
9. Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznic lub odpłatnie.
10. Zatrudnianie członków Zarządu na warunkach odpłatności wymaga uchwały Walnego Zebrania
Delegatów.
§ 22

Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1. reprezentowanie KOZTS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu
2. realizowanie zadań oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów
3. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów i środków finansowych
na działalność statutową KOZTS
4. zarządzanie majątkiem i funduszami KOZTS zgodnie z odpowiednimi przepisami
5. uchwalanie planów działania i planów finansowych KOZTS
6. rozpatrywanie odwołań od postanowień poszczególnych Komisji działających przy
Zarządzie
7. reprezentowanie KOZTS w Polskim Związku Tenisa Stołowego
8. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających na
podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd
9. podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia i wykluczenia członków KOZTS
10. podejmowanie uchwał i czynności w sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji innych
władz KOZTS
11. opracowywanie planów i wytycznych szkolenia
12. organizowanie wojewódzkich rozgrywek i zawodów sportowych
13. organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr trenersko – instruktorskich , sędziów i
działaczy sportowych
14. organizowane przygotowań reprezentacji wojewódzkiej do Mistrzostw Polski i innych
zawodów międzywojewódzkich, krajowych i międzynarodowych
15. współdziałanie z Powiatowymi Związkami Tenisa Stołowego
16. organizowanie pracy i opracowywanie regulaminu biura KOZTS
17. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów KOZTS i uchwalanie zasad reprezentacji
członków („klucza wyborczego”)
18. ustalanie wysokości opłat związanych z prowadzeniem rozgrywek i zawodów sportowych
19. przyznawanie odznaczeń i wyróŜnień
20. zatwierdzenie regulaminów rozgrywek, dyscyplinarnych i innych
21. określenie zasad, trybu oraz organów postępowania dyscyplinarnego

22. współpraca ze stowarzyszeniami, ich związkami bądź innymi organizacjami
zainteresowanymi rozwojem tenisa stołowego równieŜ wśród osób niepełnosprawnych
23. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Prezydium
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
3. Działalność Zarządu podlega kontroli:
a. Organów nadzoru, działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa
b. Komisji Rewizyjnej
4. Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi i Walnemu Zebraniu Delegatów wraz z
odpowiednimi wnioskami i poleceniami.
§ 24
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu w jego imieniu działa Prezydium, którego
posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
2. Prezydium działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
3. Do zadań Prezydium Zarządu naleŜy:
a/ Kierowanie bieŜącą działalnością KOZTS pomiędzy posiedzeniami Zarządu
b/ Wykonywanie uchwał Zarządu
c/ Koordynowanie działalności Powiatowych Związków Tenisa Stołowego z terenu
województwa małopolskiego i poszczególnych Komisji działających przy Zarządzie
d/ Opracowywanie projektów planów działania, planów finansowych KOZTS
4. Uchwały Prezydium przedstawiane są do akceptacji Zarządowi na najbliŜszym
posiedzeniu.
§ 25
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu lub jego Prezydium w sprawach nagłych, nie
cierpiących zwłoki, decyzje podejmuje Prezes Zarządu.
§ 26
1. W przypadku ustąpienia Prezesa w okresie kadencji Zarządu z funkcji lub niemoŜności jej
sprawowania z innego powodu, nowego Prezesa wybiera Zarząd z grona członków Zarządu.
2. Wybory nowego Prezesa odbywają się na posiedzeniu Zarządu przy obecności minimum
75% członków.
3. Prezesem zostaje ten z kandydatów, który w głosowaniu tajnym lub jawnym otrzyma
największą ilość głosów.
4. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez 2 lub więcej kandydatów, dokonuje
się ponownego wyboru Prezesa spośród nich.
§ 27
1. Zarząd ma prawo odwoływania swych członków w czasie kadencji z powodu działalności
niezgodnej ze statutem. Od decyzji Zarządu w tej sprawie słuŜy odwołanie do najbliŜszego
Walnego Zebrania Delegatów.
2. Na miejsce członków Zarządu, którzy zrezygnowali lub zostali odwołani Zarząd ma prawo
dokonać uzupełnień. Ilość dokooptowanych członków Zarządu nie moŜe przekraczać 1/3 ogólnej
liczby członków Zarządu

3. W przypadku przekroczenia przez rezygnujących z działalności lub odwołania 1/3 ogólnej liczby
członków Zarządu zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w celu wyboru nowego
Zarządu.

§ 28
1. Zarząd powołuje jako swe jednostki organizacyjne komisje:
a. Komisja Sędziowska
b. Komisja Gier i Dyscypliny
c. Komisja Szkoleniowa
2. Stosownie do zaistniałych potrzeb, Zarząd moŜe powołać inne komisje, działające w
oparciu o zatwierdzane przez Zarząd regulaminy.
Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i jest wybierana przez Walne Zebranie
Delegatów na okres kadencji władz KOZTS. Na pierwszym posiedzeniu, które winno się
odbyć w terminie 14 dni od daty wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
Przewodniczącego i Sekretarza oraz opracowuje swój regulamin pracy, który podaje do
wiadomości Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu
działalności KOZTS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada
wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
4. Protokoły z przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i Ŝądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek Komisji moŜe
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów KOZTS z głosem doradczym.
7. Przepis § 27 ust 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym, Ŝe przewidziane w § 27 ust. 2
uprawnienie Zarządu naleŜy w tym przypadku do Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V
Nagrody i wyróŜnienia
§ 30
KOZTS ma prawo nagradzania i wyróŜniania zasłuŜonych dla dyscypliny tenisa stołowego
zawodników i działaczy
§ 31
KOZTS moŜe występować z wnioskiem o nadanie odznak i odznaczeń zawodnikom i
działaczom.
§ 32
Rodzaje wyróŜnień oraz wnioski, tryb i zasady ich przyznawania określają stosowne
regulaminy KOZTS.

Rozdział VI
Kary
§ 33
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu oraz regulaminów i przepisów
ustanowionych przez KOZTS i PZTS przysługują Zarządowi uprawnienia nakładania kar na
członków i działaczy KOZTS.
2. Do podejmowania decyzji w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, Zarząd powołuje
Komisję Dyscyplinarną oraz moŜe powołać Sąd Polubowny w celu rozstrzygania sporów w
tym takŜe majątkowych.
3. Komisja Dyscyplinarna oraz Sąd Polubowny, działają na podstawie regulaminu
uchwalonego przez Zarząd.
4. Postępowanie odwoławcze od rozstrzygnięć Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Polubownego,
są odpowiednie organy Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Rozdział VII
Majątek i fundusze KOZTS
§ 34
1. Majątek KOZTS stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a/ dotacje
b/ składki członkowskie
c/ wpływy z działalności statutowej
d/ zapisy i darowizny
e/ inne wpływy
f/ odsetki bankowe
§ 35
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych KOZTS wymagają dla swej waŜności podpisów
a/ Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
b/ Skarbnika
2. Dla waŜności pism i dokumentów wychodzących z biura KOZTS wymagane są podpisy
Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 36
Zakres i zasady finansowania działalności KOZTS regulują obowiązujące przepisy.
Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązania KOZTS
§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania KOZTS podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Walnego Zebrania Delegatów.

§ 38
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu KOZTS Walne Zebranie Delegatów decyduje o
sposobie likwidacji i przeznaczeniu majątku, powołując do tego celu Komisje Likwidacyjną.
2. Po zakończeniu likwidacji KOZTS likwidator występuje do Krajowego Rejestru Sądowego
z wnioskiem o wykreślenie KOZTS z rejestru sądowego.
Rozdział IX
Inne postanowienia
§ 39
Wykładnia niniejszego statutu naleŜy do Zarządu Krakowskiego Okręgowego Związku
Tenisa Stołowego.

Sekretarz Walnego Zebrania
/ --- /
Andrzej Wieczorek

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów
/ --- /
Andrzej Wojtas

