
Uchwała nr WZ/3/2011 

 

Walnego Zebrania Członków 

Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego 

z dnia 6.02.2011 r. 

 

w sprawie  

wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych oraz zasad i terminów ich płacenia 

 

 

Art. 1. 

Na mocy § 26 pkt 9. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków 

uchwala wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych oraz zasady i terminy ich płacenia. 

 

Art. 2. 

1. Ustanawia się składkę członkowską w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero 

groszy) na kwartał roku kalendarzowego. 

2. Ustanawia się opłatę wpisową od kandydatów na członków Klubu w wysokości 20,00 zł 

(słownie: dwadzieścia złotych zero groszy). 

 

Art. 3. 

1. Składki członkowskie opłacają wszyscy członkowie zwyczajni. 

2. Składkę członkowską każdy członek jest zobowiązany uiścić od końca pierwszego miesiąca 

danego kwartału. 

3. Nowo przyjmowany członek jest zobowiązany uiścić składkę za kwartał, w którym został 

przyjęty, niezależnie od tego, w którym momencie kwartału nastąpiło przyjęcie. W tym 

przypadku składka musi być opłacona w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia, nie później 

jednak niż do ostatniego dnia kwartału. 

4. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi w przypadku, gdy dana osoba zostanie skreślona  

z listy członków Klubu. 

 

Art. 4. 

1. Opłaty wpisowej dokonuje osoba fizyczna, chcąca stać się członkiem Klubu z zastrzeżeniem 

Art 5. 

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

3. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

 

Art. 5. 

1. Z opłacania składek członkowskich i opłat wpisowych zwolnieni są członkowie honorowi,  

chyba że zostali oni przyjęci w poczet członków zwyczajnych Klubu. 

2. Z uiszczania opłat wpisowych zwolnione są osoby zaproszone do Klubu przez Zarząd Klubu.  

 

Art. 6. 

1. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 

Odnośnie opłat wpisowych uchwała niniejsza obowiązuje wszystkie osoby, które złożą 

deklarację członkowską po jej uchwaleniu, natomiast odnośnie składek członkowskich 

obowiązuje  

od początku pierwszego pełnego kwartału następującego po dacie jej uchwalenia. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Klubu. 

 

 



Niniejsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 9 za, 0 przeciw  

i 1 wstrzymujący się. 

 

Sekretarz Walnego Zebrania: Adam Zylbertal 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania: Krzysztof Kołodziejczyk 

 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej:  Emil Sawicki 

Tomasz Szymczyszyn 


