REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W
STOWARZYSZENIU REKREACYJNO-EKOLOGICZNYM JONIEC-WKRA
§1
1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na
rzecz Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec-Wkra.
2. Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania Stowarzyszenia i są przeznaczone
na jego działalnośd statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych.
§2
1.Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka
Stowarzyszenia.
2 .O wysokości składek decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3.Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§3
1. Składka członkowska opłacana jest z góry:
1.1 w terminie miesięcznym – do 10 dnia każdego miesiąca,
1.2 w terminie kwartalnym -- do 10 dnia pierwszego miesiąca za dany kwartał,
1.3 w terminie półrocznym -- do 10 dnia każdego półrocza,
1.4 za cały rok – do kooca pierwszego miesiąca za dany rok.
2. Składki członkowskie i wpisowe należy wpłacad na rachunek bankowy Stowarzyszenia w banku
Raiffeisen Polbank o numerze 82 1750 0012 0000 0000 3838 5698 wyłącznie w
formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
3. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty zawierający:
3.1. tytuł wpłaty „składka członkowska” lub „wpisowe”,
3.2. imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy,
3.3. okres za który składka jest opłacana.
4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych:
4.1. w §3 pkt 3.2, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę
pozostawia się do wyjaśnienia , zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą,
4.2. w § 3 pkt 3.3, uniemożliwiających identyfikacje okresu za jaki składka została zapłacona ,
zalicza się ją na poczet najstarszej zaległości.
5. Składki nadpłacone (opłacone z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku
rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub wykluczenia z listy członków przez Zarząd.
6. Nowo przyjęci członkowie maja obowiązek wpłacenia składki w ciągu dwóch tygodni od daty
otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
§4
1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpid do Zarządu z pisemnym
umotywowanym wnioskiem o opłacanie składek w innym terminie, niż wskazany w Regulaminie lub o
zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka
Stowarzyszenie została uwzględniona.
3. Opłata składek w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia członka z obowiązku
terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwośd uiszczania składki, Zarząd na jego
pisemną prośbę, może podjąd uchwałę o zawieszeniu obowiązku opłacania składki, jednak nie dłużej
niż na okres trzech miesięcy.

5. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd ma możliwośd ustalenia indywidualnej wysokości składki
członka Stowarzyszenia po wcześniejszej weryfikacji jego sytuacji materialnej, maksymalnie do
wysokości kwoty nieprzekraczającej 50% składki podstawowej.
§5
1. W przypadku, gdy członkiem Stowarzyszenia jest więcej niż jedna osoba korzystająca z jednego
budynku znajdującego się na jednej posesji, Zarząd na podstawie umotywowanego wniosku tych
osób może podjąd decyzję o zastosowaniu wobec nich ograniczenia w płaceniu składki.
2. Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu składki Zarząd ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej
oraz wglądu do odpowiednich dokumentów.
3. Ograniczenie w opłacaniu składki polega na zapłacie jednej składki od jednego budynku
znajdującego się na jednej posesji bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia korzystających z
tego budynku.
§6
1. Aktualna wysokośd składki członkowskiej uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu członków
w dn. 7 marca 2020 r wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych) miesięcznie.
2. Wstępujący do Stowarzyszenia nowi członkowie przez okres 2 lat, tj. 24 miesiące od decyzji o
przyjęciu do Stowarzyszenia zobowiązani są do płacenia w formie rekompensaty wyższych składek
członkowskich. Od dnia 1 kwietnia 2020 r taka podwyższona składka wynosi 50 zł miesięcznie.
§7
1. Zaleganie z opłatą składki przez dwanaście miesięcy stanowi podstawę do wykluczenia z listy
członków Stowarzyszenia.
2. Po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu do zapłaty Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu
członka ze Stowarzyszenia.
§8
1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z
opłatą składek przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Odwołanie, o którym mowa w pkt 1 składa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w
terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
3. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
§9
1. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nie opłacania składek może starad się o ponowne
przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu
zalegania z opłatą składek.
2. Członek ponownie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia traktowany jest jak nowy członek i
obowiązują go zasady płacenia składek określone w § 6.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd, kierując się
obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w sprawie jego
przyjęcia tj. z dniem 25 września 2017r.

