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Warszawa, dnia 6 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 223/XX/2020 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dotycząca dotycząca potwierdzenia i ustalenia zakresu prowadzenia nieodpłatnej
i odpłatnej działalności pożytku publicznego
Zarząd Aeroklubu Polskiego określa zakres prowadzonej przez Aeroklub Polski działalności nieodpłatnej pożytku publicznego i działalności odpłatnej
pożytku publicznego.
1.Zakres prowadzonej przez Aeroklub Polski nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
a)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b)działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
c)działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
d)działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
e)zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
f)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
g)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
h)zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
i)ratownictwo i ochrona ludności;
j)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
k)promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
realizowane z udziałem środków publicznych, w których źródłami finansowania mogą być jedynie środki publiczne lub/i środki własne Aeroklubu Polskiego.
Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Aeroklub Polski obejmuje:
a)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b)działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
c)działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
d)działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
e)zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
f)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
g)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
h)zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
i)ratownictwo i ochrona ludności;
j)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
k)promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
w których źródłami finansowania są środki publiczne lub/i środki własne Aeroklubu Polskiego oraz środki z innych źródeł w tym: środki własne zawodników,
środki klubów sportowych, sponsorów.
Zarząd Aeroklubu Polskiego potwierdza, że określony wyżej zakres prowadzonej przez Aeroklub Polski działalności nieodpłatnej pożytku publicznego i
odpłatnej pożytku publicznego jest stosowany w sposób dorozumiany od 1 stycznia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 czerwca 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 6 czerwca 2020 r.

Przeprowadzono głosowanie
8 za
0 przeciw
0 wstrzymało się
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