
 

 

 

PROJEKT  

 

Uchwała nr        /           /2020 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

z dnia 20.05.2020 r.  

 

w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

 

 

Na podstawie §10 ust. 1 pkt 3, § 19 ust. 5 pkt 11 oraz § 23 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się następującą wysokość i częstotliwość uiszczania składek z tytułu członkostwa 

w Stowarzyszeniu:  

1) dla gmin – składka za okres 5 lat, począwszy od 1 stycznia 2021 r., w wysokości  

7,50 zł. od mieszkańca, płatna w pięciu równych ratach 

(5 lat x 1,50 zł od mieszkańca); 

2) dla powiatów – składka roczna w wysokości 0,10 zł od mieszkańca gminy powiatu 

leżącej  na obszarze realizacji LSR; 

3) dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych – składka roczna  

w wysokości 10,00 zł; 

4) dla przedsiębiorców – składka roczna w wysokości 50,00 zł; 

5) dla pozostałych członków Stowarzyszenia, niewymienionych w pkt 1-4 – 

składka roczna w wysokości 50,00 zł; 

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani do uiszczania składki rocznej, powinni dokonać 

jej zapłaty w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, którego składka dotyczy. 

Gminy są zobowiązane do uiszczenia kolejnych rat składki w terminie do dnia 31 stycznia 

każdego roku, którego dana rata składki dotyczy. 

3. Na wniosek osoby fizycznej będącej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej Zarząd 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak może zwolnić ją  

z obowiązku opłacenia składki członkowskiej.  

4. W przypadku utraty członkostwa przez członka Stowarzyszenia zobowiązanego do 

uiszczenia składek rocznych, jest on zobowiązany do uiszczenia zaległych składek, za 

które uważa się składki za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy, w którym dany podmiot 

pozostawał członkiem Stowarzyszenia, a które nie zostały uiszczone do dnia utraty 

członkostwa w Stowarzyszeniu. 

 

 



 

 

 

5. W przypadku utraty członkostwa przez gminę, z dniem wystąpienia zdarzenia 

skutkującego utratą członkostwa, nieuiszczone dotychczas raty roczne, w tym raty 

przypadające za  kolejne lata pozostałe do końca wieloletniego okresu, za które należne 

były składki, stają się natychmiast wymagalne.  

 

§ 2 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do uiszczania składek rocznych lub rocznych 

rat składek przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr 54 8890 0001 0036 5356 

2000 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie, wskazując w tytule 

przelewu „Składka członkowska”. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi z mocą obowiązującą od 1 styczna 2021 roku, a dotychczasowa uchwała 

Walnego Zebrania Członków nr XVI/8/15 z dnia 08.06.2015 roku w sprawie wysokości                 

i sposobu uiszczania składek członkowskich w Stowarzyszeniu wraz z późniejszymi 

zmianami traci moc. 

 

 

 

Za Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

 

 

 

Uchwała została przyjęta: 

Głosami „za” - 

Głosami „przeciw” -  

Głosami „wstrzymującymi” -  

 

 


