
Załącznik do Zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków CSW OPTY Ustka, z dnia 17 
maja 2016. 
Proponowane zmiany – nowe zapisy oznaczone są kolorem czerwonym: 
 
Rozdział I, § 5 
1. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków. Dla realizacji zadań Klub może 
zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania osobom trzecim, także swoim członkom, z 
wykluczeniem  sfery działalności związanej z funkcjonowaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
2. Klub prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących 
realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
4. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Rozdział VI, § 27 
1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą wyłącznie do 
realizacji statutowych celów Klubu. 
2.Fundusze Klubu pochodzą: 
a/ z dotacji i subwencji pochodzących od władz państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji, 
firm państwowych i prywatnych, zakładów pracy oraz osób fizycznych z kraju i zagranicy. 
b/ z wpływów z wpisowego i składek członkowskich, 
c/ z darowizn i zapisów, 
d/ z dochodów z własnej działalności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 
e/ dochodów z majątku 
f/ dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych 
g/ z innych wpływów 
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
4. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd z zastrzeżeniem ust. 6. 
5. Dochody powstałe z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. d, w całości przeznaczane są na 
działalność statutową. 
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków: 
a/ nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 
b/ zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 
c/ wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Klubu na okres dłuższy niż 3 lata, 
d/ rozporządzanie składnikami majątku Klubu o wartości wyższej niż 50.000,- zł lub zaciąganie 
zobowiązania przekraczającego tę wartość. 
7. Środki pieniężne przechowywane są na specjalnym rachunku bankowym, którym rozporządza 
Zarząd Klubu. 


