UCHWAŁA Nr 1/2017
Zarządu Stowarzyszenia „Wycieczki Rowerowe Śląsk”
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu
wnoszenia składek członkowskich
Na podstawie Rozdziału IV art. 26 ust. 1 lit. g) Statutu Stowarzyszenia „Wycieczki Rowerowe Śląsk”,
Zarząd uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się roczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej członka zwyczajnego
w wysokości 30,00 zł. Podstawą obliczenia składki rocznej jest składka bazowa wynosząca 2,50 zł
x 12 miesięcy.
2. Osoba przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, uiszcza składkę członkowską
w wysokości iloczynu składki bazowej 2,50 zł i ilości pełnych miesięcy pozostałych do końca roku
kalendarzowego, licząc od daty przyjęcia
§ 2.
1. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej przez daną osobę, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta osoba została przyjęta w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych – uczestników Zebrania
Założycielskiego Stowarzyszenia w dniu 17 listopada 2017 r. w Gliwicach – powstaje z pierwszym
dniem miesiąca następującego po dniu wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3.
Obowiązek opłacenia składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym:
a)
b)
c)
d)

nastąpiło skreślenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
nastąpiło wykluczenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
nastąpiła dobrowolna rezygnacja członka zwyczajnego z przynależności do Stowarzyszenia,
zmarł członek zwyczajny Stowarzyszenia.
§ 4.

1. Termin uiszczenia rocznej składki członkowskiej upływa z dniem 15 lutego każdego roku.
2. Osoba przyjęta w poczet członków zwyczajnych, uiszcza składkę członkowską w terminie 14 dni
od daty poinformowania jej przez Zarząd o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
3. Składka członkowska wpłacana jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
§ 5.
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję wnoszenia składek członkowskich.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
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