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UCHWAŁA nr 1/2021 

Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Płomień Limanowa 

z dnia 07 stycznia 2021 roku 

w sprawie opracowania i zatwierdzenie Regulamin Składek Członkowskich – członków 

LKS Płomień Limanowa na 2021 rok 

Zarząd postanawia zatwierdzić Regulamin Składek Członkowskich w następującej formie: 

 Dzieci uczęszczające na zajęcia w LKS Płomień w drużynach: Smerfów,Skrzatów, 
Żaków, Orlików, Młodzików, Trampkarzy płacą darowiznę w miesięcznej minimalnej 
kwocie 50 zł przez 10 miesięcy w ciągu roku. Wpłaty należy dokonywać najpóźniej 
do 15 dnia każdego miesiąca na konto LKS Płomień Limanowa w BS Limanowa  

NR. 53 8804 0000 0000 0000 0983 0001 podając dane Tytułem: (Imię i Nazwisko 
Dziecka – Drużyna) 

 Juniorzy, Seniorzy oraz pozostali członkowie LKS Płomień Limanowa płacą składkę 
jednorazową w ciągu roku w minimalnej kwocie 30 zł od osoby. 

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do 25 czerwca 2021 roku na konto LKS Płomień 
Limanowa, lub do Skarbnika LKS Płomień lub pozostałych członków Zarządu. Wszelkie 
dodatkowe informację znajdują się w Regulaminie Składek Członkowskich. 
 
Załączniki do Uchwały: 

 Regulamin Składek Członkowskich – członków LKS Płomień Limanowa na 2021 rok. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 roku. 

 

 

Za Zarząd 
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UCHWAŁA nr 2/2021 

Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Płomień Limanowa 

z dnia 07 stycznia 2021 roku 

w sprawie przygotowania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze 

Zarząd postanawia przygotować Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze LKS Płomień i 
określa przewidywany termin zebrania nie wcześniej niż druga połowa lutego 2021. Jeżeli 
będzie tylko możliwość organizacji zebrań podczas pandemii lub zniesione zakazy 
zgromadzeń to zebranie odbędzie się w w/w terminie. Jeżeli będzie obowiązywał nadal 
zakaz zgromadzeń to Walne Zebranie zostanie przesunięte na kolejny możliwy termin. 
Miejsce zebrania: Remiza OSP Łososina Górna (po wcześniejszym ustaleniu z Prezesem 
Marcinem Gołuszką oraz Gospodarzem Henrykiem Wiktorem) 
Zainteresowani zostaną powiadomieni po przez Informację na Oficjalnej stronie klubu oraz 
na oficjalnym FB klubu w Internecie. 
Zaproszenia zostaną wysłane pocztą lub przekazane osobiście zainteresowanym. 
Trenerzy poinformują rodziców o terminie i miejscu zebrania członków. 
 
Załączniki do Uchwały: 

 Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia LKS Płomień Limanowa 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2021 roku. 

 

 

Za Zarząd 
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UCHWAŁA nr 3/2021 

Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Płomień Limanowa 

z dnia 07 stycznia 2021 roku 

w sprawie ustalenia Porządku Walnego Zebrania 

Zarząd postanawia opracować Porządek Walnego Zebrania LKS Płomień, które odbędzie 
się w drugiej połowie lutego. Plan zostanie opublikowany na oficjalnej stronie Klubu oraz w 
mediach społecznościowych i na zaproszeniach. Następnie zostanie przedstawiony na 
Walnym Zebraniu Członków i poddany pod głosowanie członków walnego zebrania. 
 
Załączniki do Uchwały: 

 Porządek Walnego Zebrania Członków Klubu 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2021 roku. 

 

 

Za Zarząd 
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UCHWAŁA nr 4/2021 

Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Płomień Limanowa 

z dnia 07 stycznia 2021 roku 

w sprawie decyzji o podjęciu współpracy z Trenerem, który będzie prowadził drużyny 

Orlików oraz Młodzików 

Zarząd LKS Płomień Limanowa postanawia podjąć współpracę z panem Dawidem 
Hejmejem zamieszkały w Łukowicy który został wybrany na Trenera drużyn Orlików oraz 
Młodzików. Po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur Zarząd jednogłośnie postanowił o 
wyborze w/w Trenera. Odpowiednia umowa zostanie przygotowana na okres do końca 
czerwca 2021 roku. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2021 roku. 

 

 

Za Zarząd 
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UCHWAŁA nr 5/2021 

Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Płomień Limanowa 

z dnia 21 lutego 2021 roku 

w sprawie przedłużenia kadencji Zarządu LKS Płomień Limanowa i przesunięcia 

terminu zebrania sprawozdawczo - wyborczego 

 

Zarząd Klubu na zebraniu w dniu 21 lutego 2021 po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej 
na podstawie Artykułu 28 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o 
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19, 
opierając się na Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 
2019r. poz 713 oraz z 2020r. poz. 695) postanawia jednogłośnie przedłużyć kadencję 
Zarządu LKS Płomień Limanowa ze względu na zagrożenie epidemiczne i brak 
możliwości organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Kadencja 
zostaje przedłużona co najmniej do 30 czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia na 
kolejny okres do dnia zwołania Walnego Zebrania po zakończeniu w/w stanu 
zagrożenia, nie później niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemi. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 luty 2021 roku. 

 

 

Za Zarząd 

 

 


