
 

 

 
Uchwała nr WZ/23/2016 

Walnego Zebrania Członków   

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Bytowskie” 

 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie: wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich oraz opłaty wpisowej 

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Pojezierze Bytowskie” 

 

Na podstawie § 12 pkt. 2, lit. d i h Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych sektora publicznego wynosi: 

a) dla gmin - 0,60 zł od mieszkańca (wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego) 

b) dla powiatów - 0,10 zł od mieszkańca (wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego) 

c) dla pozostałych – 50 zł 

 

§ 2   

Wysokość rocznej składki dla podmiotów sektora gospodarczego wynosi: 100 zł 

 

§ 3 

Wysokość rocznej składki dla podmiotów sektora społecznego (z wyjątkiem osób fizycznych)     

wynosi: 50 zł 

§ 4   

Wysokość rocznej składki dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej          

wynosi: 25 zł 

§ 5 

1. Ustanawia się opłatę wpisową od kandydatów na członków Stowarzyszenia w wysokości 50 zł. 

2. Opłaty wpisowej dokonuje osoba fizyczna lub prawna, składająca deklarację na członka 

Stowarzyszenia z  wyłączeniem powiatów i gmin. 

3. Opłatę wpisową uiszcza się w momencie składania wypełnionej deklaracji członkowskiej. 

4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem tych kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na 

członka zwyczajnego przez Zarząd). 



 

 

5. Z opłacania składek członkowskich i opłat wpisowych zwolnieni są członkowie honorowi, chyba że 

zostali oni przyjęci w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Z uiszczania opłat wpisowych zwolnione są osoby zaproszone do Stowarzyszenia przez Zarząd. 

 

§ 6 

Roczne składki członkowskie, o których mowa w § 1-4 płatne są w terminie do dnia                              

31 stycznia każdego roku. 

§ 7 

W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” nowego członka 

zwyczajnego roczna składka członkowska płatna jest w terminie przewidzianym w § 6, jednakże jeśli 

przystąpienie nastąpiło po upływie terminu płatności, składka członkowska płatna jest w terminie     

do 30 dni od dnia wpisania na listę członka zwyczajnego uchwałą Zarządu. 

 

§ 8   

Wystąpienie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” nie powoduje 

wygaśnięcia obowiązku płatności rocznej składki członkowskiej za rok, w którym nastąpiło 

wystąpienie ze Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie”, przy czym termin płatności składki 

członkowskiej upływa w dniu podjęcia przez członka zwyczajnego decyzji o wystąpieniu                       

ze Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie”. 

 

§ 9 

Uchyla się uchwałę nr WZ/35/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Pojezierze Bytowskie” z dnia 23.03.2013 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia składek 

członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”. 

 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
                                                                                                          

Przewodniczący 
( p od pi s )  


