
 

POLITYKA FINANSOWA 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWO – TURYSTYCZNEGO 

„DIABLAK” 
 

Rozdział I 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU 
 

§ 1 

Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, 

dotacji na zadania państwowe z zakresu turystyki i kultury fizycznej zlecone Klubowi a także dotacji na 

zadania zlecone przez samorząd terytorialny.  

 

§ 2 

Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki  

i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

 

§ 3 

Funduszem i majątkiem Klubu zarządza Zarząd. 

 

Rozdział II 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
 

§ 4 

Wysokość składek na dany rok kalendarzowy określa Zarząd Klubu, składki mogą być pobierane od 

każdej zapisanej na daną imprezę osoby. Dopuszczalne jest nieokreślenie przez Zarząd Klubu wysokości 

składek na dany rok kalendarzowy i pozostawienie tej kwestii w gestii członków Klubu. 

 

§ 5 

Fundusze ze składek członkowskich przeznaczane są na pokrycie kosztów działalności Klubu a także 

na zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, książek, filmów, sprzętu turystycznego, 

dofinansowanie wyjazdów, organizację imprez klubowych. 

 

§ 6 

O podziale i przeznaczeniu funduszy ze składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu uwzględniając 

bieżące i przyszłe potrzeby Klubu. 

§ 7 

Niewykorzystane w danym roku składki przechodzą na działalność statutową Klubu w roku następnym. 
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Rozdział III 

DAROWIZNY, SPADKI, ZAPISY, OFIARNOŚĆ PUBLICZNA  
 

§ 8 

Darowizny, spadki, zapisy, ofiarność publiczna zwane dalej darowiznami wykorzystywane są na 

pokrycie kosztów działalności statutowej Klubu ze szczególnym uwzględnieniem zakupu materiałów 

biurowych, wyposażenia biurowego, książek, filmów, sprzętu turystycznego, dofinansowanie 

wyjazdów, organizację imprez klubowych. Środki te w razie możliwości powinny przeznaczane być 

przede wszystkim na poszerzenie oferty Biblioteki i Filmoteki Klubowej, wypożyczalni sprzętu 

turystycznego.  

 

§ 9 

Darowizny celowe przeznaczane są na realizowanie celów określonych przez darczyńcę o ile zgodne są 

one z działalnością statutową Klubu. W przypadku niezgodności określonych celów z działalnością 

statutową Klubu informuje się o tym fakcie darczyńcę, który może środki wycofać lub określić cel 

zgodny z działalnością statutową. W przypadku braku reakcji ze strony darczyńcy w terminie 3 miesięcy 

od pisemnego poinformowania go o niezgodności środki przechodzą na działalność statutową Klubu. 

§ 10 

O podziale i przeznaczeniu funduszy z darowizn decyduje Zarząd Klubu uwzględniając bieżące  

i przyszłe potrzeby Klubu. 

§ 11 

Niewykorzystane w danym roku fundusze pochodzące z darowizn przechodzą na działalność statutową 

Klubu w roku następnym. 

 

Rozdział IV uchylony 
 

 Rozdział IVa 

ROZLICZANIE WYCIECZEK I IMPREZ 

 
§ 12 

Każda zorganizowana wycieczka czy impreza powinna być rozliczona. W rozliczeniu uwzględnia się 

wpłaty osób zapisanych oraz koszty w oparciu o faktury, rachunki, paragony.  

§ 13 

Nadwyżka finansowa stanowiąca różnicę pomiędzy suma wpłat pochodzącą od osób zapisanych na daną 

wycieczkę czy imprezę a jej faktycznym kosztem ostatecznym powinna zostać wykorzystana na 

działalność statutową klubu. 

§ 14 

Nadwyżki finansowe pochodzące z zorganizowanych wycieczek, imprez mogą się sumować. 
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Rozdział V 

ZMIANA POLITYKI FINANSOWEJ 
 

§ 15 

Uchwalenie Polityki Finansowej lub jej zmiana dokonywane jest przez Walne Zebranie Członków 

wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 obecnych uprawnionych do głosowania. 

 

§ 16 

Niniejszy Polityka Finansowa jest ogólnodostępny dla wszystkich. 

§ 17 

 

Polityka Finansowa Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK” wchodzi w życie z 

dniem podjęcia uchwały, tj. 10 grudnia 2011r. i stanowi załącznik do Statutu Uczniowskiego Klubu  

Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. 

Tekst ujednolicony Polityki Finansowej został przyjęty na Walnym Zebraniu w dniu 29 stycznia 

2016r. 

 


