
 
PROJEKT 

UCHWAŁY XXX/02/2015  

Walnego Zebrania  

Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 

z dnia 19 października 2015 r.  

 

w sprawie: uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia 

„Lider Pojezierza” 

 

Na podstawie § 19, ust.7, pkt 11 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” uchwala się co 

następuje: 

§ 1. 

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi: 

 

1. dla gmin – 1,00 zł od mieszkańca  na podstawie dostępnych danych Urzędu 

Statystycznego wg stanu na dzień 30 czerwca, roku poprzedzającego rok, w którym 

jest opłacana. 

2. dla powiatów  – 0,50 zł od mieszkańca,  na podstawie dostępnych danych Urzędu 

Statystycznego wg stanu na dzień 30 czerwca, roku poprzedzającego rok, w którym 

jest opłacana.  

3. dla pozostałych członków –  60 zł. 

§ 2. 

 

1. Roczne składki członkowskie, o których mowa w § 1, płatne są w terminie do dnia 31 

stycznia roku, którego składka dotyczy. 

2. Rozłożenie płatności składki na raty lub odroczenie płatności składki, wymaga zgody 

Zarządu Stowarzyszenia, na pisemny wniosek członka. 

3. Zaleganie z zapłatą składek członkowskich powyżej 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, 

do którego członek zwyczajny był zobowiązany składkę uiścić, spowoduje ustanie 

członkostwa poprzez skreślenie z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 3. 

 

W przypadku przyjęcia do Stowarzyszenia nowego członka zwyczajnego roczna składka 

członkowska płatna jest w terminie przewidzianym w § 2 ust. 1. Jeśli przyjęcie nastąpiło po 



 
terminie określonym w § 2 ust. 1, składka członkowska płatna jest w terminie  do 30 dni od 

dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. 

 

§ 4. 

Ustanie członkostwa Stowarzyszenia nie powoduje wygaśnięcia obowiązku płatności rocznej 

składki członkowskiej za rok, w którym nastąpiło wystąpienie ze Stowarzyszenia, przy czym 

termin płatności składki członkowskiej upływa w dniu podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia 

stosownej uchwały o ustaniu członkostwa Stowarzyszenia. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§ 6.  

 

Traci moc uchwała nr XVII/12/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider 

Pojezierza” z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszeni 

składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  

 

§ 7. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


