UCHWAŁA
WIELKIEGO ZLOTU SZAKALI
KLUBU SPORTOWEGO „SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ”
NR 2/2012
Z DNIA 30 marca 2012 r.
O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu Klubu uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się następującą wysokość składek członkowskich:
1) osoby pracujące lub osiągające inny stały dochód w wysokości ponad 1.000 zł
miesięcznie – 10 zł. miesięcznie,
2) pozostali – 2 zł. miesięcznie,
3) członkowie Zarządu Klubu nieaktywni sportowo – 2 zł. miesięcznie
4) w przypadku członków Klubu pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
możliwe jest opłacenie składki łącznej w wysokości 15 zł. miesięcznie.
2. Podstawą zastosowania ulgi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest pisemne oświadczenie
członka Klubu składane Zarządowi na dany rok.
3. W przypadku zmiany okoliczności skutkujących ustaniem prawa do opłacania obniżonych
składek członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd Klubu i
przystąpić do opłacania składek w odpowiedniej wysokości.
§2
1. W przypadku opłacenia składek członkowskich na dany rok do dnia 15 kwietnia danego
roku ich wysokość ulega obniżeniu do kwoty:
1) 75 zł. rocznie w przypadku osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) 20 zł. rocznie w przypadku osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3,
3) 85 zł. rocznie w przypadku osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.
2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 mogą korzystać jedynie osoby niemające
zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
§3
1. Na pisemny wniosek członka Klubu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd
Klubu może obniżyć składkę członkowską, aż do kwoty 1 zł. rocznie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dotyczących członków Klubu aktywnych w
pracy na rzecz Klubu, Zarząd Klubu może rozłożyć zaległe składki na raty na czas
nieprzekraczający 12 miesięcy lub umorzyć do 50% wartości zaległości.
§4
Członek Klubu może w poszczególnych miesiącach opłacać składkę członkowską w
wysokości wyższa niż ustalona.

§5
Składki członkowskie są opłacane z góry, z wyprzedzeniem nie większym niż 12 miesięcy.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r i podlega publikacji na stronie
internetowej Klubu.
2. Składki opłacone przed wejściem w życie uchwały, a odnoszące się do okresu po 1
kwietnia 2012 r. ulegają odpowiedniemu zaliczeniu na kolejne miesiące zgodnie z przepisami
niniejszej uchwały. Przepis § 2 stosuje się po dokonaniu dopłaty do wysokości wskazanych w
nim kwot.
3. Traci moc uchwała Wielkiego Zlotu Szakali nr 1/2010 z 18 lutego 2010 r. o składkach
członkowskich, przy czym jej postanowienia stosuje się do składek przypadających na okres
do 31 marca 2012 r.

