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Stowarzyszenie Klubów Rotary wchodzących obecnie w skład Dystryktu 2230 Rotary Interna-
tional funkcjonuje na podstawie przepisów polskiego prawa o stowarzyszeniach. Stowarzy-
szenie kieruje się również przepisami Rotary International w zakresie, w którym przepisy Ro-
tary International nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim. W wyniku zmian w struk-
turach Rotary International w poniższym statucie zostały wprowadzone zmiany w stosunku 
do jego wersji poprzedniej co zostało opisane w Rozdziale 28. 
  
 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary pod nazwą Stowarzyszenie Polskich Klubów Ro-

tary „Dystrykt 2231 Rotary International”, zwane dalej Dystryktem, zrzesza działające 
na terenie Polski kluby Rotary zarejestrowane w Rotary International.  

2. Dystrykt jest osobą prawną – związkiem stowarzyszeń, założonym i działającym na pod-
stawie art. 22 ustawy z dnia 7lutego 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst 
Dz. U. z2001 r. nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami)  

3. Przynależność do Dystryktu nie narusza samodzielności klubów Rotary.  
4. Siedzibą Dystryktu jest Łódź.  
5. Dystrykt w swojej działalności będzie przestrzegał postanowienia Konstytucji, Statutu       

i innych obowiązujących przepisów Rotary International w zakresie wynikających z nich 
praw i obowiązków, jeśli nie są one sprzeczne z prawem polskim.  

6. Dystrykt będzie współpracował ze strukturami Rotary International oraz Fundacją Rotary 
Foundation of Rotary International w zakresie realizacji swoich celów statutowych.  

7. Terenem działania Dystryktu będzie obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że o ile tego 
będzie wymagała sytuacja, i zgodne to będzie z celami Dystryktu, Dystrykt będzie prowa-
dził działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że 
działania te będą dozwolone i zgodne z polskim prawem.  

8. Dystrykt jest organizacją non-profit i może posiadać status organizacji pożytku publiczne-
go.  

9. Stowarzyszenie może używać również nazwy skróconej „Dystrykt 2231 Rotary”.  
 

 
Rozdział 2. Cele i zadania 

 
§ 2. 

1. Celem Dystryktu jest koordynowanie współpracy Klubów Rotary na terenie kraju oraz  
Klubami Rotary działającymi za granicą, a w szczególności w zakresie realizacji projektów 
humanitarnych i edukacyjnych, organizowania szkoleń, seminariów, konferencji, zjaz-
dów, zlotów, wycieczek, pobytów szkoleniowych, zawodowych i turystycznych, wymian 
młodzieży i dorosłych, spotkań koleżeńskich, zawodów sportowych, spotkań hobbystycz-
nych oraz innych zadań wynikających z celów Rotary International zdefiniowanych dla 
tego typu Dystryktu klubów w zakresie: 



 2

a. prowadzenia i propagowania działalności społecznej o skali ogólnokrajowej i świa-
towej rozwijania i propagowania wzajemnych kontaktów osobistych w służbie dla 
społeczeństwa 

b. kształtowania i pielęgnowania wysokiego etycznego poziomu zawodowego członków 
Klubów w ich działalności gospodarczej i społecznej 

c. propagowania wśród członków Dystryktu i członków Klubów idei służby dla społe-
czeństwa 

d. podejmowania działań na rzecz porozumienia między ludźmi wszelkich zawodów po-
łączonych ideałami działalności społecznej, jak również między narodami w celu osią-
gnięcia trwałego pokoju  

e. popularyzacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz kultywowania 
tradycji rotariańskich 

f. inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności charytatywnej, a w szcze-
gólności udzielania pomocy chorym, szpitalom i ośrodkom pomocy społecznej 

g. udzielania pomocy uczącej się młodzieży 
h. organizowania i sponsorowania szkoleń kursów, wystaw, pokazów, odczytów, sym-

pozjów. seminariów itp. 
i. współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi 
j. współdziałania z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi dzia-

łalnością Dystryktu lub Rotary.  
 

§ 3. 
1. Dystrykt, w Polsce i poza jej granicami, samodzielnie i we współpracy z klubami w kraju    

i za granicą oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami realizuje cele statutowe w obsza-
rach: 
a. działalność dobroczynno-opiekuńcza w odniesieniu do: potrzebujących osób fizycz-

nych i instytucji w kraju i za granicą, a w szczególności: domów dziecka, domów opie-
kuńczych, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób upośledzonych, ośrodków 
dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczych, wychowawczych oraz innych 
podobnych; zarówno państwowych, społecznych, stowarzyszeniowych, fundacyjnych 
i prywatnych 

b. działalność wychowawcza, oświatowa i zawodowa na rzecz dzieci, młodzieży i do-
rosłych 

c. wspomaganie instytucji pracujących na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego - pań-
stwowych, samorządowych, społecznych, stowarzyszeniowych, fundacyjnych i pry-
watnych 

d. działalność na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego oraz ich instytucji 
e. działalność na rzecz organizacji i środowisk pomocy społecznej 
f. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym zawodowej i społecznej oraz wspieranie 

instytucji opiekujących się osobami niepełnosprawnymi 
g. działalność na rzecz poszanowania energii, zasobów naturalnych i ochrony środowi-

ska, w tym właściwej gospodarki wodnej w skali mikroregionów i globalnej 
h. wspieranie szkół, szkolnictwa, stypendiów i wymiany młodzieży krótko i długo-

terminowej, grup zawodowych, grup studyjnych w zakresie wysyłania do innych kra-
jów i przyjmowania w kraju, organizowania i wspierania form wypoczynku, połączo-
nego ze zdobywaniem wiedzy lub rehabilitacją 

i. wspieranie działalności organizacji młodzieżowych Interact i Rotaract, funkcjo-
nujących w strukturach Rotary International 
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j. rozwoju zawodowego członków klubów Rotary 
k. organizacji seminariów dla członków klubów i ich kierownictwa, przyjmowania dele-

gacji ze struktur Rotary International 
l. spotkań okolicznościowych: świąt narodowych, rocznicowych i innych okazjonalnych 

w gronie członków klubów lub ich przedstawicieli oraz zaproszonych osób 
m. działalności organizacyjnej w kraju i zagranicą wspierająca działalność statutową,      

w szczególności koszty i zobowiązania krajowe i międzynarodowe, zakupu wydaw-
nictw i materiałów, usług poligraficznych 

n. propagowania i współpracy ze strukturami Rotary International  
o. działalności na rzecz rozwoju klubów Rotary w Polsce i za granicą oraz Fundacji Rota-

ry Foundation of Rotary International 
p. Dystrykt przyjmuje wnioski o obsługę finansową i przyznaje dotacje finansowe (w tym 

grantów i podobnych projektów) od swoich członków  
q. Dystrykt oferuje również doradztwo-prawno finansowe dla swoich członków.  

 
§ 4 

1. Realizacja celów Dystryktu odbywa się poprzez:  
a. działalność na rzecz społeczności lokalnych i światowych, szerzenie wysokich stan-

dardów etycznych oraz budowanie dobrej woli i pokoju na świecie 
b. pomoc w uzyskiwaniu partnerów krajowych zagranicznych do finansowania projek-

tów humanitarnych i edukacyjnych 
c. pomoc w opracowywaniu klubowych projektów humanitarnych i edukacyjnych reali-

zowanych z udziałem Rotary Foundation 
d. pomoc w tworzeniu komitetów między-krajowych z Rotarianami z innych krajów 
e. propagowanie uczestnictwa w imprezach międzynarodowych organizowanych przez 

Rotary International 
f. dbanie o rozwój Rotary w Polsce i kształtowanie dobrego wizerunku Rotary 
g. wspieranie ruchu rotariańskiego w innych krajach 
h. reprezentowanie organizacji członkowskich wobec prasy i innych środków masowego 

przekazu oraz organizacji pozarządowych.  
 
 
 

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 5 
1. Członkiem Dystryktu ma prawo być każdy klub Rotary zarejestrowany w Polsce jako 

stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Rotary International. 
2. Zarząd Dystryktu przyjmuje nowego członka do Dystryktu, po spełnieniu przez niego wa-

runków przystąpienia, na podstawie złożonej przez klub Rotary odpowiedniej deklaracji.  
3. Członek Dystryktu jest reprezentowany w Dystrykcie przez osobę będącą członkiem Klu-

bu (przedstawiciela klubu), na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zarząd Klubu.  

4. Członek Dystryktu ma w każdym czasie prawo do zmiany osoby reprezentującej klub. 
5. Każdy klub Rotary - Członek Dystryktu ma na Walnym Zgromadzeniu Dystryktu jeden głos 

na każdych 25 członków klubu. 
6. Określając ilość głosów bierze się pod uwagę stan osobowy klubu na dzień 1 lipca danego 

roku (1 dzień roku obrachunkowego).  
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§ 6. 
1. Członkowie klubów Rotary będących Członkami Dystryktu, osobiście lub poprzez swoich 

przedstawicieli, mają następujące prawa: 
a. czynne i bierne prawo wyborcze dotyczące członków Organów Dystryktu 
b. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających         

z realizacji celów statutowych Dystryktu 
c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do kierownictwa Dystryktu 

2. Członkowie Dystryktu, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Statutu, mają prawo zgła-
szania kandydatów do Organów Dystryktu. 

 
§ 7 

1. Członkowie Dystryktu są zobowiązani do:  
a. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Dystryktu 
b. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał kierownictwa Dystryktu 

oraz przepisów Rotary International 
c. regularnego opłacania składek członkowskich do Dystryktu (per capita), w wysokości i 

w sposób określony przez Walne Zgromadzenie Dystryktu 
d. regularnego opłacania składek do Rotary International (per capita), w wysokości i w 

sposób określony w Regulaminie Rotary International 
e. posługiwania się przy wymianie korespondencji adresem meljowym ustalonym i 

przydzielonym zgodnie ze przyjętym wzorem nazwaklubu@rotary.org.pl, przy czym 
wysłanie informacji do klubu na ten adres uważane jest za skuteczne powiadomienie 

 
§ 8. 

1. W przypadku utraty przez klub Rotary - Członka Dystryktu członkostwa w Rotary Inter-
national, podlega skreśleniu z listy Członków Dystryktu, a decyzję taką podejmuje Za-
rząd Dystryktu. 

2. Decyzję o skreśleniu klubu z listy Członków Dystryktu podejmuje również Zarząd Dys-
tryktu w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy płatności 
i braku reakcji na wezwanie do jej zapłaty. 

3. W przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez jeden okres płatności Za-
rząd może zawiesić czasowo klub w prawach członka Dystryktu. 

 
 
 

Rozdział 4. Organy Dystryktu 
 
 

§ 9. 
1. Organami Dystryktu są:  

a. Walne Zgromadzenie Dystryktu 
b. Zarząd Dystryktu składający się z 5 członków  
c. Komisja Rewizyjna składający się z 3 członków  

2. Członkami Organów Dystryktu mogą być wyłącznie członkowie klubów będących Człon-
kami Dystryktu. 

3. Osoby, które wybrano do Organu Dystryktu, tracą automatycznie swoje funkcje jeśli 
utraciły członkostwo w klubie Rotary lub jeśli klub przestał być Członkiem Dystryktu. 
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§ 10. 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dystryktu zwoływane jest przez Zarząd Dystryktu po 

zakończeniu roku obrachunkowego w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia.  
 

§ 11. 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dystryktu zwoływane jest przez Zarząd Dystryktu,     

z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków Dystryktu lub na pisemny 
wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których 
rozpatrzenia zostało zwołane.  

 
§ 12. 

1. O zwołaniu zarówno zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dystryk-
tu Zarząd zawiadamia Członków Dystryktu co najmniej na 14 dni przed terminem pocztą 
elektroniczną na adres nazwaklubu@rotary.org.pl 

2. Zawiadomienie powinno zawierać datę, miejsce i godzinę spotkania oraz porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia Dystryktu i termin zgłaszania dodatkowych wniosków lub tema-
tów do omówienia na Zgromadzeniu nie krótszy niż 7 dni od wysłania zawiadomienia.   

 
§ 13. 

1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Dystryktu, odbytego w podanym w zawia-
domieniu terminie, wymagana jest obecność co najmniej połowy wszystkich Członków 
Dystryktu, a uchwała powinna być podjęta zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem 
zapisów §§ 26 i 27. 

2. W przypadku, gdyby Walne Zgromadzenie Dystryktu nie doszło do skutku w podanym w 
zawiadomieniu terminie, drugi termin Zgromadzenia wyznacza się automatycznie w tym 
samym dniu i miejscu, po upływie 30 minut po pierwszym terminie chyba, że drugi ter-
min został odrębnie określony w zawiadomieniu o Zgromadzeniu.  

3. Jeżeli Walne Zgromadzenie Dystryktu odbywa sie w drugim z podanych terminów, podję-
te uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych Członków Dystryktu, podjęte zosta-
ła zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem zapisów §§ 26 i 27. 

  
§14. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
a. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia,  
b. zatwierdzanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 
c. udzielanie absolutorium członkom Zarządu  
d. uchwalanie budżetu na kolejny rok obrachunkowy 
e. uchwalanie wysokości oraz zasad płacenia składek członkowskich  
f. uchwalanie zmian w Statucie 
g. likwidacja Dystryktu 
h. rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu, w przypadkach wskazanych w Statucie 
i. zatwierdzanie wyników wyborów członków Zarządu Dystryktu 
j. zatwierdzanie osoby Sekretarza Dystryktu 
k. wybór Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję 
l. uzupełnianie składu organów Dystryktu, w przypadku wystąpienia wakatu.  
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§ 15. 
1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru 
Przewodniczącego, obradami kieruje Gubernator a w przypadku jego nieobecności inny 
członek Zarządu Dystryktu.  

2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego 
Walnego Zebrania i protokolanta.  

 
§ 16. 

1. Wnioski i tematy do omówienia na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać Członkowie 
Dystryktu bezpośrednio do Zarządu, wyłącznie na piśmie (w tym meljowo) we wskaza-
nym w zawiadomienia terminie. 

 
§ 17. 

1. W skład Zarządu wchodzą; Gubernator Dystryktu (DG), poprzedni - Past Gubernator 
(IPDG), Gubernator Elekta (DGE), Skarbnik i Przewodniczący Dystryktalnego Komitetu Ro-
tary Foundation.  

2. Kadencja członków Zarządu - Gubernatora Dystryktu (DG), Poprzedniego (Past) Guberna-
tora (IPDG), Gubernatora Elekta (DGE) - trwa trzy lata, od 1 lipca do 30 czerwca roku N+2,  
Każda z tych osób w pierwszym roku trwania kadencji pełni funkcję Gubernatora Elekta, 
w drugim roku pełni funkcję Gubernatora a w trzecim roku trwania kadencji pełni funkcję 
Poprzedniego (Past) Gubernatora (IPDG). Kadencja Skarbnika i Przewodniczący Dystryk-
talnego Komitetu Rotary Foundation trwa jeden rok również od 1 lipca do 30 czerwca ro-
ku następnego. 

3. Wyboru pierwszego składu Zarządu wraz z określeniem okresów trwania kadencji dla po-
szczególnych jego członków dokonują Członkowie Założyciele Dystryktu.  

4. Zarząd wybierany jest następująco:  
a. W okresie między Zwyczajnym Walnymi Zgromadzeniami Dystryktu a 1 marca roku 

następnego, zbiera się Komitet Nominacyjny składający się z pięciu poprzednich Gu-
bernatorów.  

b. Kadencja każdego z członków Komitetu Nominacyjnego trwa pięć lat, przy czym skład 
pierwszego Komitetu określony został przez Członków Założycieli podczas rejestracji 
Dystryktu. 

c. Do zadań Komitetu Nominacyjnego należy wybór najlepszego kandydata z grona 
zgłoszonych wcześniej przez Członków Dystryktu i nominowanie go jako kandydata 
na kolejnego Gubernatora Dystryktu.  

d. Nazwisko osoby nominowanej przez Komitet Nominacyjny Gubernator ogłasza Człon-
kom Dystryktu. 

e. Członkowie, którzy zgłosili inną kandydatury do Komitetu Nominacyjnego mają prawo 
zgłosić sprzeciw do urzędującego Sekretarza Dystryktu, co do osoby wskazanej przez 
Komitet, przy czym odbywa się to w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie.  

f. Jeśli klub zgłaszający sprzeciw uzyska poparcie 10 procent pozostałych Członków Dys-
tryktu Gubernator ogłasza głosowanie pisemne (w tym mejlowe) Członków na kan-
dydata na Nominata. 

g. Jeśli w wyniku głosowania kandydat uzyska wiekszosc głosów uzyskuje on nominację 
na Gubernatora, a jeśli nie, to nominatem pozostaje osoba wskazana wcześniej przez 
Komitet Nominacyjny. 
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5. Skarbnik i Przewodniczący Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation zatwierdzani są 
przez Walne Zgromadzenie Dystryktu, przy czym ich kandydatury zgłasza Gubernator 
Elekt, który pełnić on będzie funkcję Gubernatora Dystryktu w nadchodzącej kadencji. 

6. Gubernator Elekt przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Dystryktu swego kandydata na 
Sekretarza, który zatwierdzany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

7. Sekretarz pełni funkcję pomocniczą wobec Zarządu, nie jest członkiem Zarządu i bez od-
rębnego umocowania nie jest uprawniony do reprezentacji Dystryktu. 

8. Kadencja Sekretarza trwa jeden rok 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.  
9. W przypadku, gdyby z różnych przyczyn zaistniała konieczność uzupełnienia urzędujące-

go składu Zarządu, to 
a. jeśli wakat dotyczy skarbnika lub Przewodniczący Dystryktalnego Komitetu Rotary 

Foundation to nowego kandydata wskazuje DG i zostaje on zatwierdzony przez 
Walne Zgromadzenie Dystryktu   

b. Jeśli wakat dotyczy Gubernatora, Poprzedniego Gubernatora lub Gubernatora Elek-
ta to kandydata zgłasza Zarząd z grona wcześniejszych Gubernatorów Dystryktu 
przy czy decyzja ta musi uzyskać poparcie Walnego Zgromadzenia Dystryktu. 

10. W przypadku uzupełnienia wakatu nowo powołana osoba pełni funkcję do zakończenia 
kadencji. 

 
§ 18. 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Gubernatora, lub inną wyznaczoną osobę, w 
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale, przy czym mogą odbywać się za 
pomocą środków komunikowania się na odległość. 

2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również na wniosek Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  

3. Jeśli Komisja Rewizyjna o to wnosi, w posiedzeniu Zarządu powinien uczestniczyć członek 
Komisji Rewizyjnej.  

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu, przy czym Gubernatorowi przysługuje poczwórny głos.  

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.  
6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 
7. Zarząd może powoływać osoby pełniące inne niż wynikające ze Statutu funkcje we-

wnętrzne w ramach Dystryktu ale tylko spośród członków klubów.  
8. Zarząd prowadzi rejestr Członków Dystryktu, którzy zgłosili akces przystąpienia do niego. 
9. Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dystryktu ustępujący Zarząd przygotowuje sprawoz-

danie ze swojej rocznej działalności. 
 

§ 19. 
1. Do kompetencji Zarządu należą:  

a. kierowanie bieżącymi sprawami Dystryktu 
b. wykonanie budżetu Dystryktu 
c. zaciąganie zobowiązań majątkowych 
d. reprezentacja Dystryktu na zewnątrz 
e. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu 
f. przyjmowanie nowych członków Dystryktu 
g. skreślanie członków z listy członków Dystryktu 
h. Zarząd do prowadzenia spraw Dystryktu może utworzyć biuro i zatrudniać pracowni-

ków.   
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§ 20. 
1. Dystrykt jest reprezentowany na zewnątrz przez Gubernatora samodzielnie, lub przez 

dwóch innych członków Zarządu działajacycvh łacznie. 
2.  W taki sam sposób Dystrykt jest reprezentowana przy zaciąganiu zobowiązań majątko-

wych.  
 

§ 21. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych w głosowaniu tajnym na 

Walnym Zgromadzeniu Dystryktu, spośród kandydatów zgłaszanych z sali obrad.  
2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok od 1 lipca do 30 czerwca.  
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając ze swojego grona Przewodniczącego         

i Sekretarza.  
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyj-

nej bądź wskazanego przez niego członka, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w kwartale, przy czym mogą odbywać się za pomocą środków komunikowania się na 
odległość. 

5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy członków Komisji. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.  
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.  
8. W przypadku wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej uzupełnienia składu dokonuje Wal-

ne Zgromadzenie Dystryktu. 
9. W przypadku uzupełnienia wakatu nowo powołana osoba pełni funkcję do zakończenia 

kadencji. 
 

§ 22. 
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Dystryktu  
b. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i obowiązującymi przepi-

sami 
c. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium kończącemu 

kadencję Zarządowi Dystryktu.  
 

§ 23. 
1. Rok obrachunkowy Dystryktu trwa od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następne-

go. 
2. Gubernator Elekt przygotowuje w terminie 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem Dys-

tryktu projekt budżetu na kolejną kadencję, który przedstawiam wszystkim członkom 
Dystryktu do zatwierdzenia. 

 
 
 

Rozdział 5. Majątek Dystryktu 

 

§ 24.  
 

1. Źródłami powstania majątku Dystryktu są:  
a. składki członkowskie 
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b. dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych oraz innych insty-
tucji i organizacji 

c. darowizny, zapisy i spadki od osób prywatnych  
d. przychody ze zbiórek publicznych  
e. dotacje z Rotary International  

 
 

§ 25. 
1. Wysokość składek członkowskich oraz zasady ich płatności są ustalane przez Walne 

Zgromadzenie Dystryktu.  
2. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Dystryktu może również uchwalić obowiązek 

uiszczania na rzecz Dystryktu innych opłat.  
3.  
 

Rozdział 6. Zmiana Statutu Dystryktu. 

 

§ 26.  
1. Statut Dystryktu może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Dystryktu podjętą 

większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Dystryktu.  
 

 
Rozdział 7. Likwidacja Dystryktu. 

 

§ 27.  
1. Na wniosek Zarządu Dystrykt może być zlikwidowana uchwałą Walnego Zebrania Dys-

tryktu podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 
uprawnionych do głosowania. 

2. Podstawę wniosku Zarządu stanowić może w szczególności decyzja Rotary International 
o podziale, połączeniu z innym lub innej reorganizacji Dystryktu 2231. 

3. Uchwalając likwidację Dystryktu, Walne Zgromadzenie Dystryktu powołuje likwidatora, a 
także wskazuje organizację - fundację lub stowarzyszenie nie nastawione na zysk, o ce-
lach możliwie najbliższych celom Dystryktu, na rzecz której zostanie przekazany majątek 
Dystryktu pozostały po likwidacji.  

 
 

Rozdział 8. Przepisy przejściowe. 

 

§ 28.  
1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 włączenie ze zmianą nazwy Stowarzyszenia z 

zastrzeżeniem, że wszystkie zmiany dotyczące kadencji 2016-17 i mające bezpośredni 
wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia w tym okresie wchodzą w życie z dniem pod-
jęcia uchwały o zatwierdzeniu tego Statutu. 

 
 
 
 
 
Kraków, 30.06.2015 


