STATUT
KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH
TEKST JEDNOLITY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Kurkowe BRACTWO Strzeleckie w Tarnowskich Górach zwane dalej BRACTWEM jest stowarzyszeniem
posiadającym osobowość prawną.
2. Bractwo jest stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w
szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji.
3. Bractwo jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w
szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.
4. Bractwo jest organizacją pożytku publicznego spełniającą wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność pożytku publicznego jest wyodrębniona w
sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym działalności
BRACTWA.
§2
Terenem działania BRACTWA jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą BRACTWA jest miasto Tarnowskie Góry.
§4
BRACTWO może używać stroju, odznak i oznak.
§5
BRACTWO może posiadać sztandar organizacyjny.
Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§6
Celem BRACTWA jest:
1. Krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, kształtowanie poczucia
osobistej odpowiedzialności obywateli za dobro Rzeczpospolitej Polskiej;
2. Patriotyczne i obronne wychowanie młodzieży;
3. Popularyzacja sportu strzeleckiego z broni dawnej czarnoprochowej, jej replik, a także łuku i kuszy oraz broni
pneumatycznej i palnej.
4. Rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu strzelectwa
sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego) i strzelectwa praktycznego, sportów obronnych i
militarnych,
5. Upowszechnianie wiedzy z zakresu strzelectwa, w tym strzelectwa z prochu czarnego (dymnego) i
strzelectwa praktycznego.
6. Upowszechnianie idei i zasad kolekcjonerstwa broni palnej na Śląsku, w Rzeczpospolitej Polskiej i w Europie.
7. Upowszechnianie wiedzy historycznej i kultywowanie tradycji polskich bractw kurkowych oraz
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Promocja wolontariatu.
10. Działalność charytatywna i dobroczynna
§7
Sposobem realizacji celów jest:
1. Szeroko rozumiana popularyzacja kultury militarnej poprzez pogadanki, spotkania, wystawy, zawody
strzeleckie, działalność artystyczną i kolekcjonerską członków BRACTWA;
2. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi w kraju i za granicą, które w statutach stawiają
sobie podobne cele;
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej czasopism, książek, broszur o tematyce historycznoobronnej.
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4. Organizowanie szkoleń sportowych, zawodów sportowych, kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu
strzelectwa: sportowego, z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego oraz rekreacyjnego,
sportów obronnych i militarnych.
5. Wspieranie partnerstwa publiczno – prywatnego poprzez współdziałanie z samorządem, organami
administracji publicznej i oświatowej w realizacji celów realizowanych przez BRACTWO.
6. Organizowanie wystaw broni, w tym kolekcji broni palnej członków BRACTWA.
7. Zapewnianie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej, w szczególności przez szerzenie wszelkiej
wiedzy o broni, oraz bezpiecznym obchodzeniu się z bronią.
8. Organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej, dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji
środowisk kolekcjonerów broni palnej.
9. Organizowanie rekonstrukcji historycznych.
10. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, wszelkiej innej działalności
zmierzającej do realizowania celów BRACTWA.
11. Propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i prospołecznych w szczególności przez wychowanie
w sportach strzeleckich, obronnych i militarnych.
12. Propagowanie i organizacja aktywnego wypoczynku młodzieży poprzez organizowanie dedykowanych zajęć
terenowych, szkoleń sportowych, zawodów sportowych, kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu
strzelectwa: sportowego, praktycznego i rekreacyjnego, sportów obronnych i militarnych.
13. Organizacja wolontariatu i wspieranie organizacji zajmujących się wolontariatem.
14. Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących okresowego wsparcia w sytuacjach trudnych
życiowo.
Rozdział III
BRACTWO jako Organizacja Pożytku Publicznego
§8
1. BRACTWO prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego dla realizacji zadań publicznych.
2. Statutowa działalność BRACTWA obejmująca działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
3. BRACTWO prowadzi działalność pożytku publicznego o charakterze nieodpłatnym w zakresie:
a. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
b. Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD
85.51.Z;
c. Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
d. Działalność usługowa wspomagająca szkolnictwo PKD.85.60.Z;
e. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 94.99.Z;
4. BRACTWO prowadzi działalność pożytku publicznego o charakterze odpłatnym w zakresie:
a. Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z;
b. Pozostała działalność związana ze sportem i rekreacją PKD 93.19.Z;
c. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z;
d. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - usługi naprawy broni sportowej i rekreacyjnej
PKD 33.11.Z;
e. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
5. Przez prowadzenie przez BRACTWO działalności pożytku publicznego o charakterze nieodpłatnym rozumie
się działalność statutową (w części obejmującej działalność pożytku publicznego), za którą BRACTWO nie
pobiera wynagrodzenia.
6. Przez prowadzenie przez BRACTWO działalności pożytku publicznego o charakterze odpłatnym, rozumie się
działalność statutową w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, za którą
BRACTWO pobiera wynagrodzenie. Wynagrodzenie to, w odniesieniu do działalności danego rodzaju, nie
może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
7. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub
świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż
przedmiotów darowizny, na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
8. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery
zadań publicznych lub celów statutowych.
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9. Działalność odpłatna pożytku publicznego BRACTWA nie stanowi działalności gospodarczej, jeżeli:
a. Uzyskane wynagrodzenie nie jest wyższe w odniesieniu do działalności danego rodzaju od tego, jakie
wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub
b. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności
nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.
c. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się wynagrodzenie z tytułu
świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści
umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
10. BRACTWO nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz w przypadku podjęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, nie może jej prowadzić w odniesieniu do tego samej działalności jaką prowadzi w formie
odpłatnej działalności pożytku publicznego.
11. Prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego BRACTWO wyodrębnia rachunkowo te
formy działalności w stopniu, umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem
przepisów o rachunkowości.
12. BRACTWO dokonuje również w prowadzonej dokumentacji merytorycznej i księgowej, organizacyjnego
wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
13. BRACTWO, jako organizacja pożytku publicznego:
a. Prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z
grup społecznych, wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w
stosunku do pozostałej części społeczeństwa.
b. Prowadzona przez BRACTWO działalność jest wyłączną jej statutową działalnością i dotyczy realizacji
zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności.
c. BRACTWO cały dochód przeznacza na działalność statutową w sferze pożytku publicznego.
14. Statutowym organem kontroli i nadzoru jest Komisja Rewizyjna, wyodrębniona od organu zarządzającego,
15. Komisja Rewizyjna nie podlega organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i
nadzoru.
ROZDZIAŁ IV
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej
§9
1. BRACTWO prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami,
2. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez BRACTWO
zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zabronione jest:
a. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem BRACTWA w stosunku do członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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",
b. Przekazywanie majątku BRACTWA na rzecz członków Zarządu członków Komisji Rewizyjnej 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,
c. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej BRACTWA,
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego BRACTWA,
d. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
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Rozdział V
Członkowie BRACTWA – ich cele i obowiązki
§ 10
Członkowie BRACTWA mogą być:
1. Zwyczajni;
2. Wspierający;
3. Honorowi;
4. Kadeci.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej (osoba o pełnej zdolności do czynności
prawnych), który podporządkuje się przepisom Statutu BRACTWA, zgłasza chęć do pracy, nie był skazany
prawomocnym wyrokiem Sądu na utratę wolności i praw honorowych.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd BRACTWA na roczny okres próbny. W czasie okresu próbnego
kandydat na członka zwyczajnego bierze udział we wszystkich poczynaniach BRACTWA, opłaca składki
członkowskie. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz BRACTWA.
3. Po rocznym okresie próbnym Zarząd BRACTWA w głosowaniu tajnym decyduje o dopuszczeniu do
pasowania na członka zwyczajnego BRACTWA. W dniu zawodów o tytuł „Króla Kurkowego” następuje
pasowanie, zgodnie z ceremoniałem BRACTWA. Dokument przynależności do BRACTWA jest „PATENT
KURKOWEGO BRACTWA SSTRZELECKIEGO”, wręczony w momencie pasowania.
4. Członek zwyczajny może złożyć do Zarządu BRACTWA wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach
członka na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 12
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność statutową BRACTWA. W
poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd BRACTWA.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla kultury narodowej, obrony kraju i
BRACTWA;
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu BRACTWA;
3. Członkowie honorowi nie opłacają składki członkowskiej.
4. Członek honorowy, który chce płacić składki, składa do Zarządu Bractwa pisemną deklarację określając
wysokość deklarowanej składki członkowskiej.
§ 14
Członkowie BRACTWA mają obowiązek:
1. Członek zwyczajny:
a. Brać aktywny udział w pracy BRACTWA;
b. Propagować w swoim środowisku cele i zadania statutowe BRACTWA;
c. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz BRACTWA;
d. Regularnie opłacać składki członkowskie;
2. Członek wspierający:
a. Propagować cele i zadania statutowe BRACTWA;
b. Regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.
3. Kadet:
a. Brać aktywny udział w pracach Bractwa i realizacji celów Bractwa;
b. Propagować w swoim środowisku cele i zadania statutowe BRACTWA;
c. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz BRACTWA; ściśle przestrzegać zapisów
niniejszego statutu;
d. Brać udział w zebraniach i wszystkich poczynaniach Bractwa; identyfikować się z jego celami, a
szczególnie być obecnym w chwilach dla Bractwa uroczystych;
e. Brać udział w strzelaniach Brackich;
f. Dbać o dobre imię Bractwa oraz jego członków.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni i honorowi BRACTWA:
a. Mają prawo wybierać i być wybierani do władz BRACTWA;
b. Mogą uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach zarządu, jeżeli mają podjąć uchwałę dotyczącą oceny
ich działalności lub postępowania;
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c. Mają prawo korzystania z urządzeń, materiałów i sprzętu według zasad określonych przez Zarząd;
d. Mogą nosić strój, odznaki organizacyjne;
e. Mogą reprezentować BRACTWO na zawodach i imprezach za zgodą Zarządu BRACTWA;
2. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską, mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i
honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 16
1. Kadetem Bractwa może zostać niepełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej a także cudzoziemiec bez
względu na miejsce zamieszkania, za pisemną zgodą opiekunów prawnych, który ukończył 13 rok życia,
posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwa
pospolite popełnione z winy umyślnej, który po zapoznaniu się ze Statutem Bractwa akceptuje jego zapisy.
2. W poczet kadetów Bractwa przyjmuje uchwałą Zarząd Bractwa, na podstawie pisemnej deklaracji
zawierającej rekomendację dwóch członków posiadających status członka zwyczajnego lub honorowego.
3. Po uzyskaniu pełnoletniości, na pisemny wniosek Kadeta Zarząd Bractwa podejmuje uchwałę w sprawie:
a. przedłużenia na udokumentowany okres nauki statusu Kadeta pod warunkiem nieuzyskiwania stałego
dochodu,
b. nadania statusu kandydata,
c. dopuszczenia do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa, jednak po okresie nie krótszym niż 6
miesięcy od nadania statusu kandydata.
§ 17
1. Zarząd BRACTWA może wyróżnić członków:
a. Krzyżem Honorowym BRACTWA;
b. Krzyżem „Zasłużony BRACTWA”;
c. Medalami Pamiątkowymi BRACTWA;
d. Odznaczeniami za wyniki sportowe;
e. Dyplomem honorowym;
f. Nagrodą rzeczową lub pieniężną;
g. W inny przyjęty uchwałą Zarządu sposób.
§ 18
Członkowie zwyczajni BRACTWA naruszający postanowienia statutu mogą zostać ukarani przez Sąd Koleżeński.
Wniosek o ukaranie Członka do Sądu Koleżeńskiego kierowany jest przez Zarząd BRACTWA.
§ 19
Utrata praw członkowskich następuje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie;
2. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej;
3. Skreślenia z listy członków zwyczajnych przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek
przez okres 6 miesięcy;
4. Wykluczenie członka zwyczajnego z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń
BRACTWA, bądź działanie na szkodę organizacji;
5. Wykluczenie z szeregów BRACTWA za dokonanie przestępstwa pospolitego ściganego z mocy prawa.
Rozdział VI
Władze i Organy BRACTWA, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje
A. Walne Zebranie BRACTWA
§ 20
Najwyższą władzą BRACTWA jest Walne Zebranie Członków BRACTWA;
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. Na mocy własnej uchwały,
b. Na wniosek komisji rewizyjnej,
c. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków BRACTWA.
5. O terminie Walnego Zebrania BRACTWA, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd BRACTWA
zawiadamia, na piśmie, członków BRACTWA, wysłanym, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia
Zebrania.
6. Do kompetencji Walnego Zabrania należy:
a. Ocena działalności BRACTWA w okresie rocznym,
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b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
c. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d. Uchwalenie:
 programu działania,
 zmian w statucie,
 wysokości składki członkowskiej na wniosek Zarządu
e. Wybór:
 Zarządu,
 Komisji Rewizyjnej;
 Sądu Koleżeńskiego;
 Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków BRACTWA i
podejmowanie w tej sprawie odpowiednich uchwał.
B. Zarząd BRACTWA
§ 21
1. Zarząd BRACTWA wybierany jest przez Walne Zebranie BRACTWA na czteroletnią kadencję, w składzie
zależnym jest od liczebności BRACTWA.
2. Członkowie Zarządu BRACTWA pełnią swoje funkcje używając również tytułów honorowych. Niezbędne
minimum składu Zarządu to:
Prezes
–
HETMAN BRACTWA
I Wiceprezes –
KASZTELAN
Wiceprezes
–
MISTRZ KAPITUŁY KRZYŻA HONOROWEGO
Sekretarz
–
STRAŻNIK PERGAMINU
Skarbnik
–
STRAŻNIK SKARBU
Strzelmistrz
–
STRAŻNIK BRONI
Członek
MISTRZ CEREMONIAŁU
§ 22
1. Zarząd BRACTWA kieruje działalnością między Walnym Zebraniem, reprezentuje organizację na zewnątrz i
działa w jej imieniu.
2. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 23
1. Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz programu działania;
3. Prowadzenie bieżącej działalności programowej i gospodarki finansowej BRACTWA.
4. Sporządzanie bilansu rocznego BRACTWA,
5. Uchwalanie:
a. Planów działania i budżetu;
b. Innych dokumentów w sprawach należących do kompetencji Zarządu;
6. Określanie zasad i zakresu współdziałania BRACTWA z innymi organizacjami i osobami prawnymi;
7. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Członków BRACTWA w sprawach
działalności statutowej, gospodarczej i finansowej;
8. Podejmowanie uchwał w sprawie:
a. Zwołania Walnego Zebrania,
b. Przyjęcia członków na okres próbny, członków zwyczajnych i wspierających;
c. Zawieszania w prawach i obowiązkach członka BRACTWA.
d. Wniosku do Walnego Zebrania o nadanie tytułu członka honorowego;
e. Wniosku do Walnego Zebrania o ustalenie wysokości i zasady opłacania składki członkowskiej;
f. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności programowej BRACTWA.
§ 24
Posiedzenie Zarządu odbywa się, co najmniej cztery razy w roku.

6

C. Komisja Rewizyjna BRACTWA
§ 25
1. Komisja Rewizyjna, wybierana przez Walne Zebranie na czteroletnią kadencję w składzie zależnym od
liczebności BRACTWA, nie mniejszym jednak niż trzy osoby, którzy spośród siebie, na swoim pierwszym
posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym BRACTWA i w swej działalności kieruje się statutem BRACTWA.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej BRACTWA należy:
a. Dokonywanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności BRACTWA pod względem
celowości, prawidłowości oraz zgodności z prawem, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego
Zebrania BRACTWA ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
b. Kontrola opłacania składek członkowskich.
c. Zgłaszanie Zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
d. Składanie na Walnym Zebraniu BRACTWA sprawozdań ze wszystkich własnych czynności oraz
przedkładanie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu BRACTWA.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
D. Sąd Koleżeński BRACTWA
§ 26
1. Sąd Koleżeński BRACTWA wybierany jest przez Walne Zebranie na czteroletnią kadencję, w składzie
zależnym od liczebności BRACTWA, nie mniejszym jednak niż trzy osoby, którzy spośród siebie, na swoim
pierwszym posiedzeniu, wybierają Przewodniczącego, jego zastępca oraz sekretarza.
2. Skład minimum dwuosobowego Zespołu Orzekającego ustala każdorazowo Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego BRACTWA, wyznaczając również przewodniczącego zespołu orzekającego;
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego BRACTWA należy rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami
BRACTWA oraz członkami i władzami BRACTWA.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego BRACTWA wydawane są w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty
wpływu sprawy. Termin odwoławczy wynosi 30 dni.
5. Sąd Koleżeński STOWARZYSZENIA może orzekać następujące kary:
a. Upomnienie;
b. Nagana;
c. Odsunięcie od startu w zawodach BRACTWA – z królewskim strzelaniu włącznie;
d. Pozbawienie pełnionych funkcji w BRACTWIE;
e. Zawieszenie w prawach członka od 6 miesięcy do 1 roku;
f. Wykluczenie z BRACTWA.
6. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim BRACTWA określa regulamin zatwierdzony przez
Walne Zebranie.
7. Członek BRACTWA może, w ciągu 30 dni, odwołać się od decyzji Sądu Ko1eżeńskiego w zakresie
nałożonych kar do Walnego Zebrania za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
§ 27
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo w drodze uchwały dokooptować do swego składu, w trakcie
trwania kadencji, nowych członków w miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego
składu.
§ 28
1.
Uchwały władz i organów BRACTWA zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum zebrania i posiedzenia odbywają
się w drugim terminie, z góry ustalonym przez Zarząd. Podjęte wtedy uchwały są prawomocne bez względu
na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
2.
Powyższe nie dotyczy uchwał w przedmiocie zmian statutu BRACTWA i rozwiązania BRACTWA, co
uregulowanie jest zapisami § 35.
§ 29
Wybory do władz BRACTWA odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wybory jawne mogą być przeprowadzone
tylko na podstawie podjętej w tej sprawie uchwały Walnego Zebrania.
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Rozdział VII
Sposób reprezentowania BRACTWA oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności
jego uchwał
§ 30
Organem powołanym do reprezentowania BRACTWA jest Zarząd BRACTWA. Zarząd może upoważnić swoich
członków do prowadzenia rozmów gospodarczych, występowania do czynników oficjalnych w imieniu BRACTWA
podejmując stosowną uchwałę.
§ 31
Zarząd BRACTWA jest wyłącznie właściwym w sprawach dotyczących:
1. Nabywania, zbywania i obciążania przedmiotów majątku ruchomego. nieruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań majątkowych;
2. Określania zasad:
a. Wykorzystywania środków finansowych uzyskiwanych ze składek, darowizn, dotacji i działalności własnej,
prowadzonej zgodnie ze statutem,
b. Podziału środków finansowych,
c. Podziału i wykorzystania nadwyżek budżetowych,
d. Umarzania należności oraz stosowania ulg w ich spłacie,
e. Odpłatności za usługi i świadczenia związane z działalnością BRACTWA,
f. Stosowania ulg w opłatach na świadczenia BRACTWA.
§ 32
1. Wszelkie oświadczenia w tym również w zakresie praw i obowiązków majątkowych BRACTWA w imieniu
Zarządu podpisują dwie osoby: Prezes wraz z I wiceprezesem lub innym członkiem zarządu, a w przypadku
trwałej nieobecności Prezesa, także I wiceprezes z innym członkiem Zarządu.
2. Zarząd może powołać pełnomocników upoważniając ich do występowania w imieniu BRACTWA w zakresie
udzielonego pełnomocnictwa, podejmując stosowną uchwałę.
§ 33
BRACTWO może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa.
§ 34
1. Majątek BRACTWA stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze składają się z:
a. Wpisowego i składek członkowskich;
b. Dotacji;
c. Zapisów i darowizn;
d. Wpływów z działalności statutowej;
e. Dochodów z działalności gospodarczej;
3. BRACTWO opiera swą gospodarkę finansową na preliminarzach budżetowych zgodnie z wytycznymi
Walnego Zebrania BRACTWA.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 35
1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu BRACTWA podejmuje Walne Zebranie BRACTWA większością
2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się BRACTWA - Walne Zebranie BRACTWA podejmuje uchwałę o
przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
§ 36
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku - Prawo o
stowarzyszeniach.

Tekst jednolity niniejszego Statutu został uchwalony w dniu 24.05.2018 roku na Walnym Zebraniu Członków
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
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