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W sprawie wysokości i sposobu odprowadzania sktadek członkowskich

Na podstawie &29 ust 5 statutu Stowarzyszenia Po|skich Arty|erzystów

. usta|a się co następuje;

&1
. Składki członkowskie stanowiq majqtek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

&.2

1. Cztonkowie zwyczajni Stowarzyszenia optacajq składki cztonkowskie zasadnicze
W wysokości 5 [pięciu] z|. miesięcznie , a członkowie którzy ukończy|i 70 -ty rok
życia 2,50 ldwa pięćdziesiqt] zl. miesięcznie .

2. Składki moga być opłacane za okres dtuższy niż miesięczne najpóźniej do 15-
tego stycznia następnego roku.

3. Cztonkowie wspierajqcy opfacajq składki zgodnie z dek|aracjq cztonka
wspierajqcego.

4. Członkowie honorowi sq zwolnieni ze składek obowiqzkowych.
5. Członkowie zwyczajni mogq optacać składki w wysokości wyższej niż określono

w ust.1. Suma takich składek nie może przekraczać kwoty I2ozt. rocznie t
czyl i 10 zI. miesięcznie ]

6. Stowarzyszenie może uchwalić wptatę sktadki specjaInej w wysokości innej niż

okreś|ona 1 ust. 1 na Wa|nym Zebraniu . przeznaczonej na konkretny ce|
wynikajqcej ze Statutu.

&.3

1, Składki członkowskie wpłacane sq na konto bankowe Stowarzyszenia
. Iub bezpośrednio do skarbnika Stowarzyszenia

2, Skarbnik Stowarzyszenia prowadzi ewidencję sktadek.

3, oddziały Terenowe Stowarzyszenia zobowiqzane sq do przes|ania 1/3

. Wysokości sktadki zasadniczej na dziatania wspólne do 7arzqdu

. GtóWnego Stowarzyszenia do 1.go Lutego każdego roku.



&.4

Wptywy ze składek cztonkowskich stużq wytqcznie na pokrycie kosztów
bieżqcej działaIności. Zwrot wydatków poczynionych na bieżqcq działalność
Stowarzyszenia dokonuje się na podstawie imiennego rachunku lub na
podstawie faktury lub rachunku na Stowarzyszenie.

&.5

Skarbnik Stowarzyszenia składa roczne sprawozdanie f inansowe do
Urzędu Skarbowego do 30,03, każdego roku.
Sprawozdanie przyjmuje i zatwierdza Zarzqd Główny Stowarzyszenia

&.6

obowiqzek optacenia sktadki ustaje ;

Z chwilq skreś|enia |ub wykluczenia członka z l isty członków Stowarzyszenia.
Z chwilq śmierci cztonka zwyczajnego Stowarzyszenia.

&7

Wykonanie uchwały powierza się Zarzqdowi Gtównemu oraz Zarzqdom
oddziatów Terenowych.

&.8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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