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REGULAMIN 
Klubu Turystyki Kolarskiej „KALINKA” 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Regulamin Koła PTTK - KTK „KALINKA”, zwanego dalej Klubem, określa szczegółowe zadania 
i zasady działania Klubu, oraz kompetencje i tryb pracy jego władz. 

§ 2 
1. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK w Grudziądzu i działa na prawach Koła (jego 

numer oddziałowy - Koło Nr 50). 
2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału PTTK, na 

terenie określonym jego Statutem. Zarząd majątkiem i finansami Klubu wykonuje Oddział PTTK. 

§ 3 
Klub powołany został Uchwałą Zarządu Oddziału w 1978 roku. ZałoŜony został w dniu 9.01.1978 r. 

§ 4 
1. Klub uŜywa: 

1) Odznaki PTTK, której wzór i opis określony został w art. 5 Statutu PTTK. 
2) Odznaki Oddziału PTTK w Grudziądzu: 

 
3) Własnego znaczka klubowego: 

 
4) Pieczęci firmowej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następującej treści: 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Koło Nr 50 
Klub Turystyki Kolarskiej  

„KALINKA” Grudzi ądz 

5) Pieczęci okrągłej, ozdobnej wg wzoru: 

 
2. Klub prowadzi stronę internetową o domenie: http://www.kalinka.net.pl/  
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3. Klub moŜe przybrać imię osoby zasłuŜonej dla turystyki i krajoznawstwa, nazwę związaną 
z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego. MoŜe teŜ w swej nazwie uŜywać dodatkowego 
oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym. 

4. Klub moŜe uŜywać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów 
zatwierdzonych  przez Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu na wniosek Zarządu Klubu, a takŜe 
wynikających z Regulaminu Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu. 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA KLUBU 

§ 5 
Klub realizuje cele i zadania PTTK określone w rozdziale II Statutu PTTK, oraz w Statucie Oddziału 
PTTK w Grudziądzu. 

§ 6 
1. Zadaniem Klubu jest organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, w szczególności kolarskiej. 
2. Poza zadaniami Klubu, o których mowa w ust. 1, Klub za zgodą Zarządu Oddziału moŜe pełnić 

dodatkowo funkcje Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej. 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, 

ZRZESZANIE SIĘ CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH W KLUBIE 

§ 7 
Członkiem zwyczajnym PTTK moŜe być: 

1) Obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych 
i niepozbawiony praw publicznych. 

2) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 
3) Małoletni w wieku poniŜej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych. 

§ 8 
Członkowstwo zwyczajne PTTK powstaje po złoŜeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu w poczet 
członków przez Zarząd Klubu. 

§ 9 
Zarząd Klubu moŜe przyjmować członków zwyczajnych bez względu na ich formalne powiązanie ze 
środowiskiem. 

§ 10 
Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK, opłacających składkę członkowską PTTK. Walne 
Zebranie Klubu moŜe uchwalić dodatkowo składkę klubową. 

§ 11 
Członkowstwo zwyczajne w PTTK dokumentowane jest: 

1) legitymacją członka PTTK; wklejeniem do legitymacji specjalnego znaczka stanowiącego 
potwierdzenie  opłacenia składki członka PTTK. 

2) przynaleŜność do Klubu członków zwyczajnych PTTK z innych oddziałów i kół PTTK 
dokumentowana jest wg zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału PTTK, w uzgodnieniu 
z Zarządem Klubu. 

§ 12 
Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego klubu, lub koła, a takŜe oddziału 
z zachowaniem ciągłości przynaleŜności do PTTK. 
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§ 13 
1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo: 

1) Wybierać i być wybierany do władz PTTK (prawo to członek zwyczajny PTTK moŜe realizować 
w róŜnych jednostkach organizacyjnych PTTK, z wyjątkiem uprawnień w odniesieniu do władz 
Oddziału - prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału członek zwyczajny moŜe 
realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie). 

2) Zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK. 
3) Brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach 

określonych przez Zarząd Główny PTTK. 
4) Nosić odznakę organizacyjną PTTK. 

2. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku powyŜej 16 lat ma prawo korzystać z uprawnień 
określonych w ust. 1 pkt 2-4 oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1. 

3. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniŜej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na 
zebraniu członków, nie moŜe teŜ wybierać i być wybieranym do władz Klubu. 

§ 14 
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany: 

1) Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK. 
2) Uczestniczyć w działalności PTTK. 
3) Reprezentować godnie imię turysty polskiego. 
4) Regularnie opłacać składkę członkowską. 

§ 15 
Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka 
PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny. 

§ 16 
1. Utrata członkostwa zwyczajnego PTTK następuje w przypadku: 

1) Zgonu członka PTTK. 
2) Dobrowolnego wystąpienia. 
2) Skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału na skutek zalegania w opłacaniu składki za 

okres dłuŜszy niŜ 12 miesięcy. 
3) Wykluczeniem prawomocnym wyrokiem Sądu KoleŜeńskiego. 

2. Osobom skreślonym z listy członków PTTK przysługuje odwołanie bezpośrednio do Zarządu 
Oddziału PTTK w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE KLUBU; ICH KOMPETENCJE I ORGANIZACJA PRACY 

§ 17 
Władzami klubu są: 

1) Walne Zebranie Klubu. 
2) Zarząd Klubu. 
3) Komisja Rewizyjna Klubu. 

§ 18 
1. Władze klubu pochodzą z wyboru. 
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. 
3. Nie moŜna łączyć funkcji we władzach klubu wymienionych w § 17 pkt 2-3. 
4. Zarząd Klubu działa w składzie od pięciu do siedmiu członków wybranych przez Walne Zebranie 

Klubu. 
5. Komisja Rewizyjna Klubu działa w składzie od trzech do czterech członków wybranych przez 

Walne Zebranie Klubu. 
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6. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są waŜne jeŜeli bierze w nim udział 
co najmniej połowa uprawnionych. 

7. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione 
w okresie kadencji miejsca, lecz nie więcej niŜ 1/3 członków pochodzących z wyboru. 

8. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. Uchwały i decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy 
udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Z wyjątkiem uchwał 
o rozwiązaniu Klubu (patrz §32 ust. 3). W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego posiedzenia. 

9. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne jest zarządzone na wniosek kaŜdego członka Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej. 

10. Prezes Zarządu Klubu moŜe zarządzić głosowanie drogą mailową, podając wniosek i termin na 
jego przegłosowania - po zebraniu tą drogą głosów od członków Zarządu informuje ich o wyniku 
głosowania - po czym uchwała wchodzi w Ŝycie i powinna być podpisana na najbliŜszym zebraniu 
Zarządu. 

§ 19 
1. Walne Zebranie Klubu jest jego najwyŜszą władzą. 
2. W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą: 

1) Z głosem decydującym - wszyscy członkowie Klubu. 
2) Z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK; osoby zaproszone, w tym przedstawiciele 

władz PTTK. 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu naleŜy: 

1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu. 
2) Rozpatrywanie wniosków i postulatów członków. 
3) Udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Klubu. 
4) Wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu. 
5) Wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału według zasad ustalonych przez 

Zarząd Główny, w liczbie określonej kluczem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Oddziału. 
6) Określenie zadań Klubu na okres kadencji. 
7) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu. 
8) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu. 

4. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na 4 lata, zawiadamiając członków Klubu 
o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 7 dni przed jego terminem. Równocześnie Zarząd 
Klubu o ile nie przesłał sprawozdania na piśmie, informuje o miejscu jego wyłoŜenia do wglądu. 

5. Walne Zebranie Klubu PTTK jest prawomocne jeŜeli: 
1) w Klubie liczącym do 50 członków bierze w nim udział, co najmniej połowa członków, 
2) w Klubie  liczącym powyŜej 50 członków bierze w nim udział, co najmniej połowa członków, 

w przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady moŜe wyrazić zgodę 
Zarząd Oddziału, określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności 
Walnego Zebrania Klubu. 

6. Walne Zebranie Klubu moŜe być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. 
7. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek 

obrad. Walne Zebranie klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał 
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 

8. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie moŜe obradować tylko nad sprawami 
umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu. 

§ 20 
Walne Zebranie Klubu moŜe być zwołane w okresie trwania kadencji: 
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1) Z inicjatywy Zarządu Klubu. 
2) Z inicjatywy Zarządu Oddziału. 
3) Na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu. 
4) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu. 

• W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich 
członków Klubu, Zarząd Klubu podaje termin, miejsce, sprawy dla których zostaje zwołane, 
oraz wnioskodawcę. 

• Do Walnego Zebrania Klubu zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy niniejszego regulaminu. 

§ 21 
1. Zarząd Klubu jest społecznym organem kierującym działalnością Klubu PTTK, wybranym 

w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Klubu zgodnie z §18 ust. 4. 
2. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za 

swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału PTTK. 
3. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz 

skarbnika. 

§ 22 
Do kompetencji Zarządu Klubu naleŜy: 

1) Zwoływanie Walnych Zebrań Klubu, zgodnie z §20. 
2) Wykonywanie uchwał władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz uchwał 

własnych. 
3) Uchwalania planów działania. 
4) Składanie sprawozdań z działalności Klubu Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu 

Klubu. 
5) Zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału 

PTTK, ustosunkowywanie się do nich w moŜliwie krótkim czasie. 
6) Przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, zbieranie składek członkowskich i aktualizowanie 

ewidencji członków PTTK. 
7) Organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki i krajoznawstwa we 

wszystkich ich formach. 
8) Propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, 

ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury uprawiania turystyki. 
9) Zapewnienie członkom PTTK moŜliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Klubu, 

oraz macierzystego Oddziału PTTK; informowanie o moŜliwościach korzystania ze zniŜek 
organizacyjnych PTTK. 

10) Współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji zadań Klubu. 
11) Nadawanie wyróŜnień klubowych: 

• Dyplom Klubu - dla członków wyróŜniających się aktywnością w turystyce rowerowej. 
• Honorowy Członek KALINKI - dla długoletnich, aktywnych członków KTK KALINKA. 
• Przyjaciel KALINKI - dla turystów z zaprzyjaźnionych klubów rowerowych za długoletnią 

współpracę z KTK KALINKA. 
• Sympatyk KALINKI - dla osób i instytucji współpracujących i wspierających działalność KTK 

KALINKA. 
12) Zarząd klubu moŜe nadać godność Honorowego Prezesa Klubu byłemu Prezesowi Klubu 

Turystyki Kolarskiej „KALINKA”, który wykazał się wybitną działalnością na rzecz klubu. 
Nadanie godności Honorowego Prezesa Klubu oznacza jednoczesne uzyskanie godności 
Członka Honorowego Klubu oraz moŜliwości uczestnictwa w obradach Zarządu Klubu na 
prawach członka zarządu. 

13) Występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego PTTK o wyróŜnienia 
dla wybitnych działaczy Klubu PTTK w ramach obowiązującego „Systemu wyróŜnień członków 
i jednostek PTTK”. 

14) Prowadzenie strony internetowej stanowiącej podstawową dokumentację pracy Klubu. 
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15) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 
16) Składanie rocznych sprawozdań z wykonania budŜetu. 
17) Prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd 

Oddziału. 
18) Pozostałe zadania wyszczególnione we „Wzorcowym Regulaminie Zarządu Klubu PTTK” 

Rozdz. II § 3 (Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1.09.2006 r.). 
 

§ 23 
1. Zebrania Zarządu Klubu powinny się odbywać nie rzadziej niŜ cztery razy w roku. 
2. Posiedzenie Zarządu Klubu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane 

i ewidencjonowane. 

§ 24 
Udział w zebraniach i pracach Zarządu Klubu jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu. 

§ 25 
1. Dla wykonania zadań, Zarząd Klubu PTTK dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. 
2. Do najwaŜniejszych zadań członków Zarządu naleŜy: 

Prezesa: 
• Reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz. 
• Reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu. 
• Kierowanie działalnością Zarządu Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych 

zadań i uchwał. 
• Ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania więzi międzyorganizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Klubie. 
• Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu; ustalanie tematyki posiedzeń i terminu 

ich odbywania. 
• Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji Zarządu Klubu 
• Podpisywanie uchwał Zarządu Klubu. 

Wiceprezesa: 
• Zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności. 
• Kierowanie określonymi dziedzinami działalności powierzonymi mu przez Zarząd Klubu. 
• Przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu w dziedzinach powierzonych przez Zarząd 

Klubu. 
• Reprezentowanie Klubu w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 

Skarbnika 
• Nadzór na całokształtem działalności finansowej i majątkiem Klubu. 
• Opracowywanie preliminarzy budŜetowych Klubu i sprawozdań z ich wykonania. 
• Podpisywanie uchwał Zarządu Klubu w sprawach finansowych i majątkowych. 
• Zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału; współdziałanie 

z Sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji członka PTTK. 
• Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Klubu i jej aktualizowanie; 

przygotowywanie do wręczania legitymacji członka PTTK. 
• Prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych. 
• Regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu Klubu i zatwierdzonym 

preliminarzem. 
• Podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych. 
• Nadzorowanie zabezpieczenia majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi. 

Sekretarza: 
• Reprezentowanie Klubu w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 
• Przygotowywanie posiedzeń Zarządu Klubu; współdziałanie w tym zakresie z prezesem 

i pozostałymi członkami Zarządu. 
• Protokołowanie posiedzeń Zarządu Klubu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; 

czuwanie przy współudziale prezesa nad ich realizacją 
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• Przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej. 
• Prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału. 

§ 26 
Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały jego Zarządu mogą być uchylone, lub ich wykonanie 
zawieszone przez Zarząd Oddziału PTTK w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, 
Statutem Oddziału oraz uchwałami władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału. 

§ 27 
Zarząd Klubu moŜe być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach: 

1) Zaniechania działalności. 
2) RaŜącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu 

Oddziału oraz uchwał Władz PTTK. 
3) Naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym. 
4) Działania na szkodę PTTK. 

Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu moŜe być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba Ŝe nie złoŜyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

§ 28 
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu PTTK, 

wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Klubu zgodnie z §18 ust. 5.  
2. Komisja Rewizyjna Klubu w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu naleŜy: 

1) Kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu Klubu. 
2) Dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu, wydawanie zaleceń pokontrolnych. 
3) Zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Zarządu Klubu. 
4) Na Walnych Zebraniach Klubu składanie sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie 

wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu. 
3. Komisja Rewizyjna Klubu działa według zasad określonych we „Wzorcowym Regulaminie 

Komisji Rewizyjnej Klubu PTTK” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 2/XVII/2013 
Głównej Komisji Rewizyjnej z 22 listopada 2013 roku. 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KLUBU 

§ 29 
Klub Turystyki Kolarskiej „KALINKA”, będąc integralną częścią Oddziału PTTK w Grudziądzu, nie 
prowadzi samodzielnego zarządu nad majątkiem, ani działalności gospodarczej. 

§ 30 
1. Klub realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane z: 

1) Części składek członkowskich PTTK. 
2) Dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2. 
3) Dotacji, darowizn i innych świadczeń. 

2. Klub moŜe ustanowić i pobierać niezaleŜne od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki 
przeznaczone w całości na działalność Klubu. Wysokość tych składek uchwala Walne Zebranie 
Klubu, które moŜe upowaŜnić do tego takŜe Zarząd Klubu. 

3. Klub moŜe prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na działalność programową 
za zezwoleniem i na zasadach ustalonych przez Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu. 

§ 31 
1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu musi odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności 

oraz obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zarządu Oddziału. 
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2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Klubu muszą być ujęte w ewidencji 
finansowej Klubu. 

3. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz 
Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału (za wyjątkiem przypadków, 
o których mowa w ust. 4). 

4. Majątek przekazany w uŜytkowanie Klubowi, w przypadku rozwiązania Klubu, stanowi mienie 
przekazującego w uŜytkowanie. 

5. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział, lub przejścia do innego Oddziału, 
jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory 
rozstrzyga Główny Sąd KoleŜeński PTTK. 

ROZDZIAŁ VI 
ROZWIĄZANIE KLUBU PTTK 

§ 32 
Rozwiązanie Klubu uchwałą Zarządu Oddziału moŜe nastąpić w przypadku: 
1. Zaniechania działalności. 
2. Spadku liczby członków poniŜej 10 osób przez okres 1 roku. 
3. Wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 członków PTTK uprawnionych do głosowania. 

§ 33 
1. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Klubu, 

likwidatorem Klubu są członkowie jego Zarządu. 
2. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych w § 32 

pkt 1 lub 2, likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez 
Zarząd Oddziału. 

3. Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu PTTK, a w przypadku jego braku, likwidator 
przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK. 

ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 33 
1. Niniejszy Regulamin Klubu Turystyki Kolarskiej „KALINKA” przy Oddziale PTTK 

w Grudziądzu, uchwalony został przez Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 3 listopada 2016 roku 
i wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 

2. Członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej „KALINKA” przyjęli niniejszy Regulamin do stosowania 
zgodne z uchwałą Walnego Zebrania Klubu w 2016 roku. 

§ 34 
Poprzedni Regulamin stracił swą waŜność. 
 

Sekretarz Klubu PTTK   Prezes Klubu PTTK 
 
  Zbigniew Grabowski  Grzegorz Rakowiecki 


