Katowice, 2014-02-15

Drodzy Klubowicze,
wychodząc naprzeciw potrzebie aktualizacji Statutu Śląskiego Klubu Fantastyki przygotowaliśmy niniejszą
propozycję zmian. Przedstawiamy obecnie wersję po zmianach wprowadzonych w toku dyskusji w Klubie w
dniu 4.02.2014 oraz zgłoszonych wcześniej uwag. Najważniejsze zmiany dotyczą:
1. Uporządkowanie form członkostwa. Wprowadzone poprzez usunięcie sformułowań: członek
wspierający oraz członek sympatyk. Uzasadnienie: przez ponad 30 lat ŚKF nie miał żadnego członka
wspierającego, zaś członek sympatyk z formalnego punktu widzenia niczym się nie różni od
rzeczywistego. W konsekwencji pozostają dwa typy członkostwa: rzeczywiste i honorowe (usunięto
poprzednie punkty 14, 15, 18, 23 i wprowadzono poprawki redakcyjne).
2. Uporządkowanie kwestii powiadamiania o Walnym Zebraniu i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
Uzasadnienie: kwestie niejasności zgłoszone podczas poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania oraz zalecenie Komisji Rewizyjnej. W konsekwencji nastąpiło:
- dodanie obowiązku aktualizacji adresu mailowego (pkt. 17);
- zapisanie wprost formy powiadamiania w pkt. 24 i 25.
3. Wykluczenie możliwości głosowania przez pełnomocników na walnym zebraniu. Uzasadnienie:
Dyskusja przed poprzednim Walnym Zebraniem. Obowiązkiem członków klubu jest udział w
Walnym Zebraniu. Przed głosowaniami prowadzona jest dyskusja nad wnioskami. Członkowie
uczestniczący w dyskusji mogą wyrobić sobie opinię o wniosku i oddać świadomie głos w
głosowaniu (pkt. 23).
4. Doprecyzowanie kwestii wstępowania Klubu do organizacji i związków stowarzyszeń oraz o
występowaniu z nich. Uzasadnienie: Konieczność doprecyzowania zapisu (pkt. 26).
5. Uporządkowanie punktów wynikających z Ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie. (dawne art. 61-64 statutu, teraz 58-61).
6. Uporządkowanie zapisu w pkt. 61. Uzasadnienie: Wcześniejsze doświadczenia związane z
rejestracją Statutu. Wprowadzenie możliwości nabywania towarów lub usług od członków Klubu
pod warunkiem, że ich ceny nie będą wyższe, niż rynkowe.
7. Drobne zmiany kosmetyczne: interpunkcja, ortografia, ujednolicenie terminologii, stylistyka.
Zmiany wprowadzone po konsultacjach, prezentacji teksu oraz spotkaniu informacyjnym:
8. Dodanie informowania o Walnym Zebraniu również poprzez stronę internetową Klubu w pkt. 24
oraz 25. Uzasadnienie: przestawiona propozycja uzupełnia stosowane metody komunikacji,
szczególnie ważna może być dla klubowiczów nie bywających regularnie w Klubie.
9. Wprowadzono tajność głosowania na Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sad Koleżeński w pkt. 26.
Uzasadnienie: Dobra praktyką w ŚKF jest przeprowadzanie głosowań personalnych w trybie
wyłączającym jawność. Powyższa zmiana sankcjonuje obowiązującą w ŚKF praktykę.
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Punkty usunięte w projekcie ze Statutu Śląskiego Klubu Fantastyki
14. Członkowie sympatycy, którzy pełnią funkcje związane z działalnością Klubu, zostają mianowani członkami
rzeczywistymi Klubu. Mianowania dokonuje Zarząd na wniosek członka Zarządu.

15. Członkiem wspierającym może zostać krajowa osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe poparcie
materialne dla Klubu i zostanie zaakceptowana przez Zarząd. Członek wspierający - osoba prawna, działa w klubie za
pośrednictwem pełnomocnika.

18. Członkowie wspierający mają prawo do:
– uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
– nieodpłatnego otrzymywania klubowego biuletynu informacyjnego,
– reklamowania swoich wyrobów i usług podczas imprez, organizowanych przez Klub (z wyjątkiem zamkniętych).
23. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: – rezygnacji, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, – skreślenia przez Zarząd
w następstwie nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań

Zmiany wprowadzone po konsultacjach, prezentacji teksu oraz spotkaniu informacyjnym:
31 Podpunkt 31:
„- decyduje o przyznaniu członkostwa rzeczywistego”
Komentarz: zbędne w świetle pozostałych zmian
46. Zdanie: "Przewodniczący sekcji, jeże linie są członkami Zarządu, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym"
Komentarz: każdy członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, nie tylko
przewodniczący sekcji, co wynika jasno z punktu 30.

Z ramienia Zarządu przygotowanie zmian w statucie nadzoruje Krzysztof Wójcikiewicz. W razie uwag do
przedstawionego projektu prosimy o kontakt z Krzysztofem pod adresem e-mail: spike@hell.pl lub
bezpośrednio w siedzibie Klubu. Przedstawioną poniżej wersję poddanym pod głosowanie na Walnym
Zebraniem.
Zapisy dodane zaznaczyliśmy pogrubioną czcionką. Drobne zmiany edycyjne (literówki, zaimki, punktury,
etc.), dla czytelności dokumentu, nie zostały wyróżnione.

Zarząd
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Statut Śląskiego Klubu Fantastyki
I.

Postanowienia ogólne
1. Śląski Klub Fantastyki, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104
z późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. – O działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. nr 9, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Katowice.
3. Klub prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Klub może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów
statutowych.
5. Klub może być członkiem organizacji zrzeszających stowarzyszenia miłośników fantastyki,
krajowych i zagranicznych, a także członkiem zbiorowym innych stowarzyszeń miłośników
fantastyki.
6. Klub używa godła i odpowiadającej mu odznaki o wzorze zatwierdzonym uchwałą Zarządu
oraz pieczęci nagłówkowej i okrągłej. Zarząd może ustanowić odrębne odznaki
poszczególnych sekcji o wzorze różnym od godła Klubu.
7. Klub działa społecznie dla ogółu społeczeństwa, nie prowadzi działalności gospodarczej, a
wszystkie środki z działalności statutowej są przeznaczone na działalność statutową.

II. Cele i formy działania
8. Celem działalności Klubu jest:
 rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży;
 konstruktywna organizacja czasu wolnego młodzieży;
 propagowanie literatury;
 integracja środowisk młodzieżowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
 wspieranie wszelkich form aktywności młodzieży związanej z fantastyką;
 stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury;
 wspieranie czytelnictwa;
 rozbudzanie zainteresowań osiągnięciami współczesnej nauki;
 rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami miłośników fantastyki w
Europie i na świecie;
 inicjowanie i realizacja programów kulturalnych przyczyniających się do wzrostu
zainteresowania działalnością społeczną wśród młodzieży.
9. Klub organizuje swe cele w szczególności przez:
 organizowanie dyskusji, odczytów, wystaw, koncertów, seansów filmowych, spotkań z
pisarzami, filmowcami, tłumaczami, krytykami i wydawcami zajmującymi się
fantastyką, tak w formie jednostkowych imprez, konwentów i seminariów, jak i imprez
otwartych dla osób spoza Klubu;
 prowadzenie biblioteki Klubu;
 organizację konkursów związanych z fantastyką;
 wydawanie biuletynów i wydawnictw klubowych;
 współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami miłośników fantastyki;
 ułatwianie zbiorowego udziału członków Klubu w konwentach organizowanych przez
inne kluby w kraju i za granicą;
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 organizację pracy sekcji tematycznych Klubu, pozwalających na rozwój zainteresowań
młodzieży;
 wszelką inną działalność związaną z fantastyką, a nienastawioną na zysk.
10. Klub prowadzi statutową działalność na rzecz ogółu społeczeństwa odpłatnie w formie:
 wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych;
 prowadzenia działalności rozrywkowej (organizuje imprezy jedno- i kilkudniowe dla
miłośników szeroko pojętej fantastyki).
11. Klub prowadzi statutową działalność na rzecz ogółu społeczeństwa nieodpłatnie w formie:
 działalności wydawniczej (wydawanie biuletynów informacyjnych, amatorskich
tekstów literackich, fanzinów tematycznych);
 artystycznej i literackiej działalności twórczej (organizacja wystaw, prelekcji,
konkursów, spotkań z pisarzami, promocja literatury fantastycznej);
 prowadzenia biblioteki klubowej.
III. Członkowie Klubu
12. Członkowie Klubu dzielą się na rzeczywistych i honorowych.
13. Członkiem Klubu mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy stale
zamieszkujący na jej terytorium. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków honorowych.
14. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba, która ukończyła lat szesnaście (lub lat
czternaście i przedstawiła pisemną zgodę rodziców lub opiekunów), akceptuje statut
Klubu, złożyła deklarację członkowską, uiściła odpowiednie opłaty i została przyjęta
przez Zarząd. Członkom rzeczywistym przysługuje czynne prawo wyborcze po
ukończeniu szesnastu lat i bierne prawo wyborcze do władz Klubu po ukończeniu lat
osiemnastu.
15. Członkostwo honorowe może być przyznane osobom fizycznym (obywatelom RP oraz
cudzoziemcom), które położyły wybitne zasługi na polu twórczości i upowszechniania
fantastyki, a także osobom szczególnie zasłużonym dla Śląskiego Klubu Fantastyki.
Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie
honorowi mają wszelkie uprawnienia członków Klubu i są zwolnieni z obowiązków
członkowskich. Jednakże posiadający członkostwo honorowe cudzoziemcy, stale
zamieszkujący poza terytorium RP, nie mają biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
16. Członkowie Klubu mają prawo do:
 udziału we wszelkich formach działalności Klubu;
 wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu;
 zgłaszania postulatów, wniosków, skarg i zapytań do władz Klubu;
 otrzymania legitymacji Klubu;
 noszenia odznaki Klubu;
 nieodpłatnego otrzymywania klubowego biuletynu informacyjnego.
17. Członkowie Klubu mają obowiązek:
 przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych Klubu;
 sumiennie wykonywać zadania powierzone przez Zarząd lub kierownictwo sekcji;
 chronić mienie Klubu;
 chronić dobre imię Klubu i kształtować pozytywny jego wizerunek;
 regularnie opłacać kwartalne składki członkowskie, nie później niż do końca pierwszego
miesiąca kwartału;
 w przypadku zmiany kontaktowego adresu e-mailowego powiadomić niezwłocznie
Zarząd klubu o nowym adresie;
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 uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu.
18. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
 wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 skreślenia z listy członków w następstwie nieopłacania składek co najmniej przez pół
roku, chyba że Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną;
 wykluczenia z Klubu przez Sąd Koleżeński.
19. Osoba, której członkostwo ustało, obowiązana jest do zwrócenia Klubowi legitymacji.
20. Osoba, której członkostwo ustało, nie może zostać ponownie przyjęta do Klubu przed
upływem trzech lat, chyba że Zarząd zdecyduje inaczej.
IV. Władze Klubu
21. Władzami Klubu są:
 Walne Zebranie;
 Zarząd;
 Komisja Rewizyjna;
 Sąd Koleżeński.
Walne Zebranie
22. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie jego członków, które może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.
23. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie – bez
spełnienia tego warunku, z zastrzeżeniem punktu 63. Podczas Walnego Zebrania nie
można oddawać głosu za pośrednictwem pełnomocnika.
24. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd corocznie w I kwartale roku, powiadamiając
członków co najmniej 21 dni przed oznaczonym terminem o czasie, miejscu i porządku
dziennym. Powiadomienie dokonywane jest drogą e-mailową oraz poprzez wywieszenie
informacji w siedzibie Klubu i na stronie internetowej Klubu.
25. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków, powiadamiając członków co najmniej 21
dni przed oznaczonym terminem o czasie, miejscu i porządku dziennym. Powiadomienie
dokonywane jest drogą mailową oraz poprzez wywieszenie informacji w siedzibie Klubu
i na stronie internetowej Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
26. Walne Zebranie:
 rozpatruje i przyjmuje sprawozdania pozostałych władz Klubu oraz udziela im
absolutorium;
 wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na trzyletnią kadencję w
odpowiednich terminach, a w razie potrzeby – uzupełnia skład władz Klubu w
głosowaniu tajnym, chyba że uchwalona zostanie jawność głosowania;
 uchwala wysokość składek członkowskich, wpisowego i innych opłat;
 rozpatruje wnioski zgłoszone podczas Zebrania oraz podejmuje uchwały we wszystkich
sprawach dotyczących Klubu;
 na wniosek Zarządu nadaje członkostwo honorowe;
 uchwala zmiany Statutu Klubu;
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 podejmuje decyzję o przystąpieniu Klubu do organizacji lub stowarzyszeń, o których
mowa w p. 5, jak również o wystąpieniu z nich;
 podejmuje decyzję o rozwiązaniu Klubu.
27. Kadencja władz Klubu trwa trzy lata. W razie zdekompletowania Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji uzupełniają one swój skład w
drodze kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć liczby
członków pochodzących z wyboru.
W przypadku zdekompletowania władz Klubu w stopniu przekraczającym możliwość
dalszej kooptacji, Zarząd w przeciągu trzech miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zebranie w celu dokonania wyborów uzupełniających.
Zarząd
28. Zarząd składa się z nie mniej niż czterech i nie więcej niż siedmiu osób.
29. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, jednego lub dwu wiceprezesów, sekretarza i
skarbnika.
30. Członkowie rzeczywiści Klubu niebędący członkami Zarządu mogą brać udział w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
31. Zarząd:
 kieruje bieżącą pracą Klubu, przestrzegając niniejszego Statutu i realizując uchwały
Walnych Zebrań;
 reprezentuje Klub na zewnątrz;
 zwołuje Walne Zebrania oraz przedstawia im sprawozdania z działalności programowej
i finansowej;
 opracowuje i uchwala preliminarz budżetowy Klubu;
 zatwierdza sekcje oraz nadzoruje ich działalność;
 zatwierdza regulamin biblioteki klubowej;
 ustala zasady gospodarki finansowej Klubu oraz administruje jego majątkiem;
 zaciąga zobowiązania finansowe w imieniu Klubu;
 przyjmuje członków Klubu oraz wnioskuje o przyznanie członkostwa honorowego;
32. Zarząd pracuje w sposób ciągły, zbierając się na posiedzenia nie rzadziej niż raz w
kwartale.
33. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
jego członków.
34. Zarząd może wyznaczyć pełnomocników koordynujących działalność środowisk
członkowskich Klubu.
35. Zarząd sporządza i ogłasza do publicznej wiadomości roczne sprawozdania merytoryczne z
działalności Klubu i sprawozdanie finansowe.
Komisja Rewizyjna
36. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i składa się z trzech członków, którzy
wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą być:
 członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
37. Komisja Rewizyjna:
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 kontroluje całokształt działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
 występuje z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Klubu i rozpatruje otrzymane
wyjaśnienia;
 składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności, ocenia sprawozdanie
Zarządu i formułuje wniosek w kwestii udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi;
 zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu.
38. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu lub wybranych jej zakresów w
dowolnym czasie, dokonując kompleksowej kontroli nie rzadziej niż raz w roku, w okresie
poprzedzającym Walne Zebranie.
Sąd Koleżeński
39. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
40. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o naruszenie zasad Statutu Klubu, wniesione przez
Zarząd, przewodniczących sekcji lub samych członków. Przedmiotem skargi nie może być
działalność Zarządu w zakresie podlegającym kontroli Komisji Rewizyjnej i ocenie Walnego
Zebrania.
41. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia po zapoznaniu się ze sprawą i wysłuchaniu stron.
Orzeczenia formułowane są na piśmie i przedstawiane stronom oraz Zarządowi.
42. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia statutowych zasad działalności Klubu, a w
szczególności obowiązków członkowskich, Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące
kary:
 upomnienia;
 nagany;
 zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku;
 wykluczenia z Klubu.
43. Kary nagany, zawieszenia i wykluczenia podawane są do wiadomości członków Klubu
przez ich publikację w biuletynie informacyjnym. W przypadku wykluczenia orzeczenie
Sądu Koleżeńskiego publikowane jest wraz z uzasadnieniem. W pozostałych przypadkach
Sąd Koleżeński może nakazać ogłoszenie swoich orzeczeń.
44. Kara zawieszenia w prawach członka polega na zakazie uczestniczenia we wszelkich
działaniach i imprezach zamkniętych Klubu.
V. Sekcje
45. Członkowie Klubu, dzielący wspólne zainteresowania określoną dziedziną fantastyki,
mogą powoływać sekcje w celu lepszej koordynacji swej działalności. Powołanie Sekcji
zatwierdza Zarząd.
Sekcje działające przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu nie podlegają
zatwierdzeniu.
46. Członkowie sekcji wybierają przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
47. W sprawach dotyczących sekcji Zarząd powinien wysłuchać opinii przewodniczącego
odpowiedniej sekcji.
48. Sekcje mogą opracować własne regulaminy, które wchodzą w życie po zatwierdzeniu
przez Zarząd. Jeżeli postanowienia regulaminu sekcji dotyczą spraw majątkowych, jego
projekt powinien być zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.
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49. Jeżeli Sekcja nie wykazuje działalności przez okres dłuższy niż rok (tj. między dwoma
kolejnymi Walnymi Zebraniami), Zarząd może ją rozwiązać.
VI. Biblioteka Klubu
50. Biblioteka klubowa gromadzi książki i czasopisma o tematyce fantastycznej i pokrewnej
oraz wypożycza je członkom Klubu.
51. Działalnością biblioteki kieruje wyznaczony przez Zarząd bibliotekarz na podstawie
uchwalonego przez Zarząd regulaminu. Regulamin może wprowadzić kaucję dla
korzystających z biblioteki oraz kary za przetrzymanie lub nieoddanie książki.
52. Członkowie Klubu powinni w miarę swych możliwości przyczyniać się do wzbogacania
biblioteki klubowej.
VII. Majątek Klubu
53. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
54. Majątek Klubu powstaje z:
 wpisowego i składek członkowskich;
 dotacji, darowizn i zapisów;
 dochodów z majątku Klubu oraz z jego działalności.
55. Gospodarkę majątkiem Klubu prowadzi Zarząd na podstawie preliminarza budżetowego,
uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną. Rokiem
budżetowym jest rok kalendarzowy.
56. Do zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis prezesa (lub wiceprezesa) i
skarbnika.
57. Zarząd w uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną może uchwalić szczegółowe zasady (regulamin)
gospodarki finansowej.
58. Klub nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim lub w innym stosunku pokrewieństwa.
59. Klub nie ma prawa przekazywania majątku Klubu na rzecz swoich członków, członków
swoich organów lub swoich 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.
60. Klub nie ma prawa wykorzystywania majątku na rzecz swoich członków, członków swoich
organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Klubu.
61. Klub nie ma prawa zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
VIII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
62. Na wniosek Zarządu zmiany w Statucie uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów, z
zachowaniem ustaleń dotyczących I i II terminu.
Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony jako nagły. W przypadku
zaproponowania poważniejszych zmian w Statucie członkowie Klubu powinni być
zapoznani z nimi w terminie, o którym mowa w p. 24.
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63. Uchwała o rozwiązaniu Klubu może być przyjęta przez Walne Zebranie większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy członków.
64. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie podejmuje jednocześnie
zwykłą większością głosów uchwałę o przeznaczeniu jego majątku oraz powołuje Komisję
Likwidacyjną.
IX. Postanowienia końcowe
65. Niniejszy Statut, uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Śląskiego Klubu
Fantastyki w dniu 9 marca 2014 roku, zastępuje z dniem uchwalenia poprzedni Statut
Klubu. Nie narusza to ciągłości działalności ani zobowiązań Klubu.
66. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem należy stosować odpowiednie
ustawy i przepisy.

9

