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PROPOZYCJE ZMIAN STATUTU 

LUDOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO „OSTROGA” OPOLE 

 
 

 
W §2 zostaje wykreślony fragment: 

“w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach i 

ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. „O kulturze fizycznej”. 

§2 przyjmuje brzmienie: 

§2 

LKJ „Ostroga” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na 

podstawie niniejszego statutu. 

 
***** 

 
Z §8 wykreślone zostają pkt 2. i 3. : 

2. Członkowie Zarządu LKJ "Ostroga", członkowie komisji dyscyplinarnej, członkowie 

komisji rewizyjnej, ich współmałżonkowie oraz ich przedsiębiorstwa działają 

społecznie na rzecz klubu nie wiążą ich z klubem żadne umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawne niosące za sobą uzyskiwanie korzyści finansowych. 

3. W Zarządzie LKJ ”Ostroga” nie mogą zasiadać małżeństwa lub osoby pokrewne. 

 

§8 uzyskuje brzmienie: 

§8 

Do prowadzenia swoich spraw LKJ „Ostroga” może zatrudnić pracowników 

posiadających stosowne kwalifikacje i konieczne uprawnienia. 

 
 

***** 

 
W §17 pkt 2.4. treść “przestrzegać wydawanych przez Międzynarodową Federację 

Jeździecką „zasad dobrego konia” zastępuje: przestrzegać wydawanego przez Polski Związek 

Jeździecki “Kodeksu postępowania z koniem”. 

§17 pkt 2.4. uzyskuje brzmienie: 

 
§17 

2. Wszyscy członkowie zwyczajni LKJ „Ostroga” są zobowiązani: 

1) przestrzegać statut, regulaminy, uchwały władz LKJ „Ostroga” oraz polecenia osób 

upoważnionych do ich wydawania z racji pełnionej funkcji, 

2) regularnie opłacać składki członkowskie, 

3) uczestniczyć w pracach na rzecz LKJ „Ostroga” 
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4) przestrzegać wydawanego przez Polski Związek Jeździecki “Kodeksu 

postępowania z koniem”, 

5) godnie reprezentować LKJ „Ostroga”. 

 
***** 

 
W §20 pkt 1: Członkom honorowym przysługuje czynne prawo wyborcze. 
W §20 pkt 1. przyjmuje brzemienie: 

§20 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz LKJ „Ostroga” przysługuje wszystkim  

członkom LKJ „Ostroga” mającym pełną zdolność do czynności  prawnych. 

2. Małoletnim członkom LKJ „Ostroga” w wieku 16-18 lat przysługuje czynne prawo 

wyborcze, zaś bierne prawo wyborcze ograniczone jest do kandydowania do zarządu z tym, 

że w skład zarządu może być wybranych nie więcej niż 1 osoba od 16 do 18 lat. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach delegatów na zjazd Opolskiego Związku 

Jeździeckiego i wojewódzkiego zjazdu zrzeszenia LZS przysługuje wszystkim członkom 

zwyczajnym LKJ „Ostroga” mającym pełną zdolność do czynności prawnych, zaś zwyczajnym 

członkom LKJ „Ostroga” w wieku od 16 do 18 lat tylko czynne prawo wyborcze. 

 

 
***** 

 
W §22 pkt 4. fragment ”od dnia powzięcia wiadomości o utracie członkostwa” zastępuje 

tekst: “od dnia ogłoszenia uchwały o utracie członkostwa w sposób ustalony zwyczajowo”. 

§22 pkt 4. przyjmuje brzmienie: 

 
§22 

4. Członek zwyczajny LKJ „Ostroga” w stosunku do którego zarząd podjął uchwałę o 

utracie członkostwa, może odwołać się do walnego zebrania. Odwołanie składa się na 

piśmie w terminie zawitym 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały o utracie członkostwa 

w sposób ustalony zwyczajowo. Jeśli odwołanie wpłynęło do LKJ „Ostroga” w 

przepisanym terminie członkostwo zwyczajne ulega zawieszeniu do dnia rozpoznania 

odwołania przez walne zebranie. 

 
***** 

 
W §25 pkt 1.1 słowo “poprzedzanego” zostaje zastąpione przez “poprzedniego”. 

Pkt 1.4. zostaje podzielony na dwa odrębne o numeracji odpowiednio 4 i 5 o treści: 

4. Inicjatorzy nadzwyczajnego walnego zebrania członków zobowiązani są 

wskazać wymagany przedmiot obrad. 

5. Nadzwyczajne walne zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

rozstrzygnięcia których zostało zwołane. 
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§25 pkt.1. przyjmuje brzmienie: 

 
§ 25 

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków może być zwołane z inicjatywy zarządu LKJ 

"Ostroga" i musi być zwołane przez zarząd 

1) na skutek uchwały poprzedniego walnego zebrania, 

2) na żądanie komisji rewizyjnej, 

3) na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych posiadających czynne prawo 

wyborcze działających wspólnie. 

4) Inicjatorzy nadzwyczajnego walnego zebrania członków zobowiązani są 

wskazać przedmiot obrad. 

5) Nadzwyczajne walne zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

rozstrzygnięcia których zostało zwołane. 
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***** 

 
W §27 zostaje dodany pkt 3. o treści: 

3. Głosowanie na walnym zebraniu może się odbywać tylko osobiście. 

§27 przyjmuje brzmienie: 

 
§27 

1. Walne zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeśli w pierwszym terminie 

uczestniczy w nim 3/5 członków zwyczajnych mających czynne prawo wyborcze, zaś 

w drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących. 

2. Uchwały walnego zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów za 

wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i uchwały o rozwiązaniu LKJ "Ostroga". 

Głosowanie nad uchwałami jest jawne. 

3. Głosowanie na walnym zebraniu może się odbywać tylko osobiście. 

 
***** 

 
W §31 zostaje dodany pkt 3: 

3. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić więcej niż 2 osoby najbliższe względem siebie. 

§31 przyjmuje brzmienie: 

 
§31 

1. Zarząd LKJ "Ostroga" składa się z 5 członków. 

2. W skład zarządu nie mogą wchodzić członkowie zwyczajni LKJ "Ostroga" będący jego 

pracownikami. 

3. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić więcej niż 2 osoby najbliższe względem siebie. 

 
***** 

 
§33 pkt.3 - wyraz “tej” zostaje zastąpione przez “bieżącej” 

§33 pkt.3 przyjmuje brzmienie: 

§33 

3. W wyborach uzupełniających do zarządu nie mogą brać udziału osoby, które są lub były 

członkami komisji rewizyjnej lub dyscyplinarnej bieżącej kadencji. 

 
***** 

 
Zmiany w §34 głosowane razem z §36! 

Do §34 zostaje przeniesiony pkt.4. z §36: 
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4. Zarząd LKJ ”Ostroga” przedstawia coroczny raport ze swojej działalności przed 

członkami LKJ "Ostroga" z uwzględnieniem celowości swoich działań i gospodarności 

do końca I kwartału następnego roku. 

Dodany zostaje pkt.5.: 

5. Zarząd LKJ ”Ostroga” przedstawia plan pracy na następny rok przed członkami LKJ 

"Ostroga", z uwzględnieniem prognozy kosztów i przychodów, wraz z uzasadnieniem 

planowanych wydatków do końca roku poprzedniego. 

 
§34 uzyskuje brzmienie: 

 
§34 

1. Zarząd reprezentuje LKJ "Ostroga" na zewnątrz i kieruje codzienną jego działalnością. 

2. Do składania zwykłych oświadczeń woli wymagane jest zgodne działanie dwóch członków 

zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. 

3. Do składania oświadczeń woli, których skutkiem jest zaciągnięcie zobowiązań 

majątkowych wymagane jest zgodne działanie prezesa lub wiceprezesa i skarbnika. 

4. Zarząd LKJ ”Ostroga” przedstawia coroczny raport ze swojej działalności przed 

członkami LKJ "Ostroga" z uwzględnieniem celowości swoich działań i gospodarności 

do końca I kwartału następnego roku. 

5. Zarząd LKJ ”Ostroga” przedstawia plan pracy na następny rok przed członkami LKJ 

"Ostroga", z uwzględnieniem prognozy kosztów i przychodów, wraz z uzasadnieniem 

planowanych wydatków do końca roku poprzedniego. 

 

Pkt 4. z §36 zostaje przeniesiony do §34. 

§36 uzyskuje brzmienie: 

§36 

1. Zebranie zarządu odbywa się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jego członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa. 

3. Zebrania zarządu są protokołowane. 

 
***** 

 
W §48 nazwy “komisji dyscyplinarnej” oraz “komisji prawa i dyscypliny” zostają zastąpione 

ogólnym określeniem “organów dyscyplinarnych” 

§48 uzyskuje brzmienie: 

 
§48 

Członkowie LKJ "Ostroga" będący zawodnikami podlegają także jurysdykcji organów 

dyscyplinarnych Opolskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego. 
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Postępowanie wszczęte przez te organy wyklucza możliwość wszczęcia postępowania przez 

komisję dyscyplinarną LKJ "Ostroga", a postępowanie wszczęte ulega zawieszeniu. 

 
 
 

Opole, 13.10.2022 
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