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STATUT Bractwa 

Kurkowego „Gryf w Gryfinie 

(tekst jednolity) 

Nazwa Stowarzyszenia 

§1 

Powstałe na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1980 r. „Prawo o 

stowarzyszeniach" (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. z 

późniejszymi zmianami) zrzeszenie nosi nazwę: 

Bractwo Kurkowe „Gryf w Gryfinie, rok założenia 1998, 

Teren działalności i siedziba 

§2 

Terenem działalności Bractwa Kurkowego „Gryf jest powiat Gryfino, a 

siedzibą miasto Gryfino. 

Ustrój 

§3 

Bractwo Kurkowe „Gryf w Gryfinie jest stowarzyszeniem 

apolitycznym, zarejestrowanym oraz posiada osobowość prawną. Może 

posiadać i nabywać majątek ruchomy i nieruchomy bez ograniczeń. 

Cele i sposoby ich realizacji 

§4 

Celem Bractwa    Kurkowego    „Gryf    w    Gryfinie    jest 

podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractw Kurkowych poprzez: 

a) popularyzację strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i  

 kolekcjonerstwa broni palnej i innej, 

b) organizowanie imprez o charakterze strzeleckim, 

c) prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przezna-

czone są na wspieranie statutowej działalności Bractwa, 

d) wspieranie działalności kół i klubów strzeleckich, 

e) kultywowanie rytuałów staropolskich bractw kurkowych, 

f) organizację corocznych, zielonoświątkowych zawodów strzeleckich, 

g) wybór króla kurkowego, 

h) Posiadanie strojów ceremonialnych 
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Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz 

prawa i obowiązki członków. 

§5  

Bractwo Kurkowe „Gryf w Gryfinie składa się : 

a) z członków zwyczajnych uprawnionych do noszenia strojów 

organizacyjnych, 

b) z członków zwyczajnych, 

c) z członków honorowych 

§6 

Członkiem Bractwa Kurkowego „Gryf w Gryfinie może być każdy 

obywatel Polski, który ukończył 25 rok życia, o pełnych prawach 

obywatelskich, posiadający szacunek i zaufanie społeczne. 

Postanowienie niniejsze nie wyklucza możliwości mianowania 

członkiem honorowym cudzoziemców, bez względu na miejsce 

zamieszkania, w myśl § 15. 

Wniosek o przyjęcie na członka, poparty przez co najmniej dwóch 

członków Bractwa, kandydat winien złożyć pisemnie do zarządy 

Bractwa Kurkowego po zaznajomieniu się z niniejszym statutem. 

Do wniosku należy dołączyć krótki życiorys i wypełnioną kartę 

ewidencyjną. Imię i Nazwisko kandydata Zarząd winien wywiesić w 

sekretariacie na okres 2 tygodni. 

O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd na swoim posiedzeniu zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. W razie 

równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Zarząd nie ma 

obowiązku ogłaszania uzasadnienia decyzji odmownej. 

Pełne prawa członkowskie uzyskuje się dopiero po otrzymaniu 

pisemnego potwierdzenia przyjęcia, zapłaceniu wstępnego, składki 

członkowskiej za jeden kwartał, wykupieniu odznaki członkowskiej i 

po oficjalnym złożeniu roty ślubowania, która brzmi następująco: 

„Ślubuje wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, 

przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa i dążyć 

wszelkimi siłami do jego rozwoju, a w czasie służby w bractwie, 

przełożonym oddawać należny szacunek". 

Powyższe ślubowanie odczytuje prezes lub wiceprezes Bractwa w 

obecności kandydata podczas Walnego Zebrania i zobowiązuje go 

poprzez podanie ręki oraz powtórzenie słowa „ślubuje". Akt ten 

stwierdza się w protokóle Walnego Zebrania. 

§7 

Po   uzyskaniu   pełnych   praw   członkowskich,   przysługuje 
członkowi prawo do: 
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a) noszenia broni oraz stroju organizacyjnego podczas strzelań 

i wszelkich uroczystości Brackich, 

b) brania udziału we wszystkich strzelaninach, uroczystościach 

i imprezach strzeleckich oraz uzyskania statutem i regulaminem 

objętych godności, szczególnie tytułu Króla Kurkowego, 

c) zajmowania wszelkich honorowych urzędów w Bractwie, 

d) korzystania z rodziną z urządzeń lokali i imprez Bractwa, 

e) uzyskania nagród ustanowionych przez Zarząd Bractwa i 

przewidzianych w regulaminach strzelniczych, 

f) do pogrzebu z udziałem Bractwa z wszelkimi honorami 

Wszystkie godności, urzędy, stanowiska i funkcje sprawowane są 

honorowo, a czynności wykonywane należą do obowiązków 

członków Bractwa. 

§8 

Członkowie, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich za więcej 
jak 3 kwartały tracą prawo do korzystania z wszelkich wymienionych 
w § 7 tegoż statutu uprawnień, a na wypadek gdyby brali udział w 
strzelaniu, strzały ich są nieważne. Utratę uprawnień stwierdza Zarząd 
Bractwa w formie uchwały. 

§9 

Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy: 

a) ścisłe wypełnianie postanowień objętych niniejszym statutem 

i regulaminami jak również przestrzeganie wszelkich uchwał 

walnego i nadzwyczajnego zebrania oraz uchwał Zarządu 

Bractwa. 

Każdy członek winien być w posiadaniu statutu Bractwa i znać jego 

przepisy. 

b) terminowe płacenie składek członkowskich ustalonych każdorazowo 

przez walne zebranie, 

c) branie udziału we wszystkich strzelaninach, pochodach, apelach, 

ćwiczeniach, zebraniach i uroczystościach Bractwa, ponadto w 

pogrzebach członków Bractwa, 

d) postępować zgodnie z poczuciem honoru i uczciwości. 

§10 

Członek  chcący  wystąpić   z   Bractwa  Kurkowego jest zobowiązany 

zawiadomić o tym pisemnie Zarząd Bractwa i zapłacić zaległe składki 

członkowskie. 

§11 

Członka, przeciw któremu prokurator wniósł akt oskarżenia, Zarząd  
może   zawiesić  w  prawach   członkowskich  do   czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania karnego. 
Członek zawieszony w prawach, traci   na czas trwania zawieszenia 
wszelkie prawa członkowskie. 
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§12 

 

Członkostwo ustaje z powodu:  

1) śmierci, 

2) utraty    obywatelstwa    polskiego,     za   wyjątkiem     wypadku 

omawianego w § 16, 

3) sądownie zarządzonej kurateli nad członkiem, 

4) dobrowolnego pisemnego wystąpienia, 

5) wykluczenia członka mocą uchwały Zarządu Bractwa, która może 

nastąpić jeśli członek: 

 

a) dopuścił się czynu niehonorowego, 

b) został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu za czyn z winy 

umyślnej popełnionej z chęci zysku lub niskich pobudek, 

c) rozmyślnie działał na szkodę, 

d) w ciągu 3 miesięcy od dnia powiadomienia nie płacił 

nałożonych przez Zarząd Bractwa kar i kosztów, 

e) zalegał ze składkami członkowskimi lub innymi opłatami 

ustanowionymi przez władze Bractwa, pomimo upomnienia, 

dłużej niż sześć miesięcy,, 

f) nie stosuje się do obowiązków przewidzianych w statucie i 

regulaminach, 

g) dopuścił do przekroczenia regulaminu strzelniczego celem 

uzyskania nagrody dla siebie lub innych osób. 

§13 

Członek występujący lub wykluczony przez Zarząd traci wszelkie 

prawa do majątku Bractwa i nie może żądać zwrotu opłat dokonanych 

na rzecz Bractwa. 

§14 

O wykluczeniu lub zawieszeniu członka decyduje Zarząd Bractwa na 
swoim posiedzeniu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków. 

Członkowi wykluczonemu lub zawieszonemu w prawach członka 
przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Sądu 
Honorowego Bractwa w przeciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wykluczeniu bądź zawieszeniu. 

§15 

Członkiem honorowym Bractwa może zostać obywatel bez względu na 

przynależność państwową, za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej lub 

Bractwa Kurkowego „Gryf w Gryfinie. 

O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd Bractwa 

jednomyślną uchwałą, która winna być przedłożona do zatwierdzenia 

najbliższemu Walnemu Zebraniu. 

Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw i urządzeń 

brackich, przy czym nie są zobowiązani do płacenia składek. Mają oni 

prawo brania udziału w pracach wszystkich organów Bractwa z głosem 
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doradczym. Członkom honorowym nie przysługują prawa wyborcze. 

Składki członkowskie, dochody i rozchody 

§16 

Dochody budżetowe Bractwa Kurkowego „Gryf się: 

a) ze składek członkowskich, płatnych z góry, których każdorazowo 

wysokość, na podstawie preliminarza budżetowego i na wniosek 

Zarządu uchwala roczne Walne Zebranie, 

b) wpisowego, którego wysokość na wniosek Zarządu uchwala roczne 

Walne Zebranie, 

c) z przychodów wszelkich imprez, urządzanych przez Bractwo, 

d) z czynszów dzierżawnych od nieruchomości i ruchomości Bractwa, 

e) z legatów i darowizn, odsetek od kapitału itp. 

§17 

Rozchody budżetowe Bractwa Kurkowego „Gryf składają się : 

a) z wydatków administracyjnych, 
b) z kosztów nabywania, sprzedawania i utrzymania ruchomości i 

nieruchomości Bractwa, 

c) z wydatków z okazji urządzania strzelań tradycyjnych strzelań 
Bractwa. (Wysokość odnośnych rozchodów oraz sposób 
honorowania poszczególnych królów i zwycięzców normuje osobny 
regulamin), 

d) kosztów uroczystości Brackich, 

e) z nieprzewidzianych wydatków. 

Władze Bractwa, ich wybór oraz kompetencje 

§18 

Władzami Bractwa Kurkowego „Gryf są: 

a) Walne Zebranie 

b) Zarząd Bractwa 

c) Komisja Rewizyjna 

d) Sąd Honorowy 

e) Komisja Klasyfikacyjno - Strzelnicza 

§19 

Walne Zebranie zwołuje Zarząd corocznie najpóźniej do końca 

miesiąca kwietnia. Postanowienie o zwołaniu Walnego Zebrania winno 

być dokonane pisemnie na 14 dni przed terminem zebrania z podaniem 

porządku obrad i doręczone pismem poleconym każdemu członkowi. 

§20 

Zarząd Bractwa składa się z siedmiu członków: prezesa, wiceprezesa,   

komendanta,   skarbnika,   sekretarza,   strzelmistrza    i kwatermistrza.
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Członkowie Zarządu oraz ci członkowie, którzy w myśl statutu biorą 

udział w posiedzeniach Zarządu składają po zatwierdzeniu ich wyboru, 

względnie uzyskania tego prawa na najbliższym posiedzeniu Zarządu 

na ręce prezesa lub wiceprezesa Bractwa następujące ślubowanie: 

„Ślubuje, iż przy wykonywaniu moich obowiązków na posiedzeniach 

Zarządu mieć będę zawsze i wyłącznie interes Bractwa Kurkowego 

„Gryf w Gryfinie oraz dobro wszystkich członków na względzie, 

przestrzegać będę przepisów statutowych, spełniać gorliwie, sumiennie i 

bezinteresownie obowiązki mojego urzędu i przyrzekam dochować 

tajemnicy" 

Powyższe ślubowanie odczytuje prezes lub wiceprezes Bractwa i 

zobowiązuje odnośnego członka przez podanie ręki i powtórzenie 

słowa „ślubuję". Akt ten stwierdza się protokolarnie. 

Podział pracy dla poszczególnych członków Zarządu ustala Zarząd. 

Posiedzenia Zarządu Odbywają się według potrzeby, a przewodniczy 

im prezes lub wiceprezes Bractwa 

Przewodniczący posiedzenia nie bierze udziału w głosowaniu, 

natomiast przysługuje mu prawo decyzji w razie równości głosów. 

Uchwały Zarządu są prawomocne i obowiązujące o ile zapadają przy 

udziale prezesa lub wiceprezesa i co najmniej 6 dalszych członków 

Zarządu zwykłą większością głosów. 

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym 

każdorazowo Król Kurkowy i adiutant Bractwa. 

Uchwały Zarządu Bractwa są ważne i obowiązujące o ile zaopatrzone 

są w pieczęć Bractwa i podpisy prezesa i sekretarza lub w ich 

zastępstwie wiceprezesa i skarbnika. Oświadczenia składane w imieniu 

Bractwa przez Zarząd w formie aktu notarialnego lub notarialnej 

legalizacji nie wymagają dla swej ważności odcisku pieczęci. 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

a) wykonanie uchwał Walnych Zebrań oraz Sądu Honorowego 

b) czuwanie nad realizacją ustalonego przez Walne Zebranie 

rocznego budżetu oraz dopilnowanie, aby wpływy i fundusze 

budżetowe zużywane były celowo, 

c) mianowanie, awansowanie oraz odwoływanie oficerów, chorążego 

i innych szarż Bractwa za wyjątkiem komendanta, 

 

d) zawieranie umów z dzierżawcami itp. 

e) wydawanie regulaminów w oparciu o niniejszy statut, 

f) czuwanie    nad    przechowywaniem    klejnotów,    dokumentów, 

gotówki, broni, chorągwi, ekwipunku, oraz innych przedmiotów 

należących do Bractwa, 

g) wyznaczanie członków zwyczajnych, honorowych lub gości do 

oddawania strzałów honorowych podczas poszczególnych 

strzelań tradycyjnych, 

h) wyznaczanie członków do nadzoru podczas strzelań oraz Straży 

Honorowej przy pogrzebach,  

i)  urządzanie  uroczystości  Brackich,  wieczorków  towarzyskich, 

wycieczek krajoznawczych itp. 

 j)   zwoływanie  walnych  zebrań   oraz   składanie   oraz  składanie 

rocznych sprawozdań z działalności,  

    k) organizowanie   klubów   sportowo-strzeleckich   i   towarzysko 

gospodarczych 
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1) dookooptowanie podczas kadencji w miejsce ustępujących lub 

     zmarłych   członków.     Liczba   dokooptowanych   nie   może 

przekroczyć 1/3 składu członków z wyboru.  

Sekretarz Bractwa względnie jego zastępca prowadzi protokoły 

zebrań,   załatwia  korespondencję   oraz troszczy   się   o   sprawną 

administrację wewnątrz Bractwa. 

Skarbnik Bractwa zobowiązany jest prowadzić książki kasowe, 

czuwać nad terminowym opłacaniu składek członkowskich. Wszelkie 

obroty gotówkowe dokonuje skarbnik na podstawie dowodu 

przychodu-rozchodu. Zebraną gotówkę ponad 1.000 złotych winien 

skarbnik składać na koncie Bractwa Kurkowego w banku, . 

wyznaczonym przez Zarząd. 

Skarbnik zobowiązany jest składać sprawozdanie rachunkowe co 

kwartał Zarządowi oraz rachunkowe i majątkowe za Walnym 

Zabraniu. 

Komendant Bractwa podlega bezpośrednio prezesowi względnie 

wiceprezesowi Bractwa, ponadto wykonuje uchwały Zarządu. 

O ile Bractwo występuje w zwartym szyku, obejmuje komendę nad 

całością. Kompetencje Komendanta ujęte są w osobnym regulaminie 

służbowym. 

Strzelmistrz    Bractwa    opiekuje    się    strzelnicą   bracką  oraz 

inwentarzem należącym do strzelnicy, wydaje wszelkie zarządzenia 

personelowi  pomocniczemu  celem  przygotowania  strzelnicy  do 

strzelań i postępuje ponadto w myśl § 31 tegoż statutu. 

Kwatermistrz zabezpiecza aprowizację imprez Bractwa. 

§21 

Walnym Zebraniom przewodniczy prezes lub w jego zastępstwie 

wiceprezes Bractwa, zaś sekretarz Bractwa sporządza protokół z 

przebiegu zebrania i podjętych uchwał. Podczas wyboru prezesa i 

wiceprezesa Bractwa przewodniczący Walnego Zebrania oddaje 

przewodnictwo najstarszemu wiekiem członkowi Wszelkie uchwały 

Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy członków, za wyjątkiem rozwiązania Bractwa, co 

regulują przepisy § 36 statutu. 

§22. 

W przypadku braku kworum, tzn. obecności na sali co najmniej połowy 

członków Bractwa, w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania, 

Prezes wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, które powinno odbyć 

się pół godziny później, bez względu na ilość obecnych. Uchwały tego 

zebrania są prawomocne. 
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§23 

Do kompetencji rocznego Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania należy: 

a) udzielenie Zarządowi absolutorium, a w przypadku nie uzyskania 

absolutorium, wybór nowego Zarządu, 

b) uchwalenie wysokości składek rocznych, 

c) uchwalenie rocznego budżetu, 

d) uchwalenie nabywania, zbywania i   obciążania nieruchomości 

Bractwa, 

e) uchwalenie zmian statutu, 

f) wybór członków Zarządu Bractwa w myśl § 20, mianowicie: 

- prezesa na okres 4 lat, 

- wiceprezesa na okres 4 lat, 

- sekretarza i skarbnika na okres 4 lat, 

- strzelmistrza na okres 4 lat, 

- komendanta na okres 4 lat, 

- kwatermistrza na okres 4 lat, 

g) wybór trzech członków Komisji Rewizyjnej w myśl § 27 na okres 

4 lat, 

h) wybór trzech członków Sądu Honorowego Bractwa w myśl § 28 na 

okres 4 lat, 

Członkowie ustępujący mogą być ponownie wybrani. 

§24 

Wnioski członków na Walne Zebranie muszą być zgłaszane na piśmie 

do Zarządu przynajmniej na 7 dni przed zebraniem. 

§25 

Głosowanie na Walnych Zebraniach Bractwa są jawne za wyjątkiem 

wyboru prezesa, wiceprezesa i komendanta. 

Do obliczania głosów powołuje przewodniczący trzech ławników 

spośród obecnych na zebraniu członków. Wybór pozostałych członków 

Zarządu oraz członków innych organów dokonuje się w głosowaniu 

jawnym zwykła większością głosów. W razie równości głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego. Wynik wyborów ogłasza 

przewodniczący na tym samym zebraniu. 

§26 

Te same prawa i przepisy, które odnoszą się do Walnego Zebrania 

mają zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które 

zwołuje Zarząd uchwałą lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 części 

ogólnej liczby członków Bractwa . 

§27 

Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków wybranych na 

Walnym Zebraniu kontroluje księgowość, kasę i dokumenty Bractwa 
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przynajmniej raz do roku przed Walnym Zebraniem, przysługuje jej 

jednakże prawo częstszej kontroli. 

Z każdorazowej kontroli Komisja sporządza protokół, który przedkłada 

Zarządowi względnie przewodniczącemu Walnego Zebrania, 

wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

W razie śmierci lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w trakcie 

kadencji, przysługuje komisji prawo kooptacji. Komisja Rewizyjna 

spełnia swoje czynności w pełnym składzie. Uchwały zapadają 

większością głosów. 

§28 

Sąd Honorowy składa się z trzech członków wybranych przez Walne 
Zebranie, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego 
zastępców i sekretarza. 

Członkowie Sądu Honorowego wybierani są przez Walne Zebranie na 

okres 4 lat. Interesy Bractwa w Sądzie Honorowym reprezentuje prezes 
Bractwa, lub delegowany przez niego członek Zarządu. Na 
przewodniczącego Sądu Honorowego winno się możliwie wybierać 
prawnika. 
Członkami Sądu Honorowego nie mogą być członkowie Zarządu 

Bractwa, król kurkowy w czasie swojej kadencji lub członkowie 
poniżej lat 30. Posiedzenia Sądu Honorowego zwołuje 
przewodniczący. 
Do kompetencji Sądu Honorowego należy rozpatrywanie wszelkich 
spraw honorowych członków Bractwa. Sąd Honorowy wydaje 
orzeczenia zwykłą większością głosów, przy składzie minimum 3 

osobowym. O jawności lub tajności rozprawy decyduje Sad Honorowy 
zwykłą większością głosów, przy składzie minimum 3 osobowym. W 
razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

Członek Bractwa ma prawo za pośrednictwem Zarządu złożyć do Sądu 
Honorowego wniosek o wdrożenie postępowania. Na podstawie tego 
wniosku Sąd Honorowy wzywa na rozprawę wnioskodawcę, 

obwinionego, świadków i w razie potrzeby rzeczoznawców. Wezwania 
na rozprawę wysyła się stronom listownie za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 

W razie niestawienia się pozwanego lub jego pełnomocnika na 
rozprawę bez usprawiedliwienia Sąd Honorowy wydaje orzeczenie 
zaoczne na podstawie akt i rozprawy. 

Sądowi Honorowemu przysługuje prawo nałożenia kosztów 

postępowania zasądzonemu. 

§29 

Sąd Honorowy upoważniony jest do nakładania kar: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) grzywna. 

§30 

Podczas   tradycyjnych   strzelań   zielonoświątkowych   każdy członek 

Bractwa upoważniony jest do wzięcia udziału w konkursowym 
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strzelaniu do tarczy królewskiej. 

Zwycięzca  otrzymuje   tytuł   „Króla   Kurkowego"   oraz przywileje i 

prawo noszenia tradycyjnych insygniów królewskich, odznak na stroju 

organizacyjnym i szabli królewskiej. „Król Kurkowy" zajmuje w 

Bractwie najwyższe stanowisko honorowe, bierze udział we wszystkich 

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, przysługuje mu także 

prawo łaski w wyrokach Sądu Honorowego Bractwa Kurkowego. 

Każdy „Król Kurkowy" zobowiązany jest darować Bractwu swój 

własny portret oraz uzupełnić łańcuch królewski na własny koszt 

złotym ogniwem, na którym wyrytować należy imię i nazwisko 

odnośnego króla kurkowego oraz rok jego urzędowania. Kadencja 

króla kurkowego rozpoczyna się od czasu oficjalnej proklamacji, aż do 

czasu proklamacji następnego króla kurkowego. Król kurkowy 

honorowany będzie wedle przepisów przewidzianych w regulaminie 

tegoż statutu. 

Do świty królewskiej, która bierze udział w najbliższym otoczeniu 

króla tak w pochodach jak również podczas uroczystości brackich 

należą: 

a) członkowie honorowi, 

b) zaproszeni goście, 

c) członkowie Zarządu, 

d) zwycięzcy strzelań tradycyjnych, 

e) byli królowie kurkowi, 

f) byli prezesi Bractwa 

g) jubilaci Bractwa. 

§31 

skreślony 

Honorowanie zmarłych członków 

§32 

W razie śmierci członka Bractwa, Zarząd wyznacza Straż Honorową ze 

sztandarem. Do każdego pogrzebu zmarłego członka Bractwo 

zapewnia się uroczystą oprawę oraz umieszcza nekrolog w prasie 

lokalnej. 

Sposób reprezentowania Bractwa 

§33 

Uprawnionym do reprezentowania i zaciągania zobowiązań Bractwa są 

działający wspólnie Prezes, Wiceprezes i Skarbnik. Dysponowanie 

kontem bankowym może nastąpić po złożeniu dwóch podpisów - 

Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika. 
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Majątek Bractwa 

§34 

Majątkiem Bractwa wykazanym w sprawozdaniu zawiaduje Zarząd. Bractwo 

Kurkowe może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Sprzedaż i kupno 

wszelkich nieruchomości Bractwa może jedynie nastąpić na mocy uchwały 

Zarządu zatwierdzonej przez Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne 

Zebranie. Ten sam warunek dotyczy obciążenia nieruchomości Bractwa. 

Nabywanie i sprzedaż wszelkich ruchomości podlegają kompetencji Zarządu. 

Inne postanowienia 

§35 

Przepisy odnośnie ćwiczeń w strzelaniu, strzelań tradycyjnych, 
proklamacji króla kurkowego i zwycięzców z innych strzelań oraz przy 

publicznych wystąpieniach, pochodach itp. będą zawarte w odrębnych 
regulaminach wewnętrznych Bractwa. 

§36 

Rozwiązanie Bractwa Kurkowego jest dopuszczalne tylko w wypadku, jeśli 

na dwóch po sobie następujących Walnych lub Nadzwyczajnych Walnych 

Zebraniach, z których drugie powinno się odbyć 30 dni później, zapadną 

uchwały postanawiające rozwiązanie Bractwa. Do prawomocności tych 

uchwał potrzeba co najmniej 3/4 głosów członków, bez względu na liczbę 

biorących udział w zebraniu. O ile Walne Zebranie postanowi prawomocną 

uchwałą rozwiązanie Bractwa na tym samym zebraniu może zapaść uchwala 

co do decyzji pozostałego majątku Bractwa zwykłą większością głosów. 

Likwidatorami Bractwa są członkowie ostatniego Zarządu, o ile Walne 

Zebranie nie postanowi inaczej. 

§37 

Zmiana tego statutu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego 

Zebrania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. 

§38 

Strój organizacyjny członków Bractwa ustala osobny regulamin wydany 

przez Zarząd Bractwa. 

      §39 

Statut niniejszy obowiązuje Bractwo od chwili zarejestrowania przez 

Sąd Okręgowy w Szczecinie.  


