
1 
 

Uchwała 10/2015 
Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU  

z dnia 25 marca 2015 r. 
 

w sprawie zasad zmniejszania wymiaru cz ęści stałej składki członkowskiej 
członkom Stowarzyszenia w przypadku uczestniczenia przez członka 
Stowarzyszenia w charakterze słuchacza w odpłatnych  seminariach 

szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie 
 

Na podstawie § 21 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU oraz § 2 ust 3 pkt 
3 Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU Nr 3/I/2014 z dnia 2 
września 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 5/I/2014 z dnia 8 września 2014 r. w 
sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU; 
2) Seminarium – należy przez to rozumieć organizowane przez Stowarzyszenie 

odpłatne dwudniowe seminarium szkoleniowe z cyklu „PROBLEMY 
PLANISTYCZNE”; 

3) Uchwale w sprawie wysokości składek – należy przez to rozumieć Uchwałę 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU Nr 3/I/2014 z dnia 2 
września 2014 r., zmienioną uchwałą Nr 5/I/2014 z dnia 5 września 2014 r. w 
sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania. 

 
§ 2 

1.  Zmniejsza się do 50% wymiar części stałej miesięcznej składki członkowskiej 
członkom Stowarzyszenia, którzy będą uczestniczyć w charakterze słuchaczy w 
Seminariach, przy uwzględnieniu warunków wymienionych w następnych ustępach. 
 

2.  Członkowi Stowarzyszenia, przysługuje zmniejszenie wymiaru części stałej 
miesięcznej składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli ten członek spełnia łącznie 
poniższe warunki: 

1) nie zalega z opłatą składek członkowskich na dzień rozpoczęcia Seminarium; 
2) na dzień rozpoczęcia seminarium ma opłacone składki członkowskie na co 

najmniej 3 miesiące, następujące po miesiącu, w którym rozpoczęło się 
seminarium; 

3) opłacił, bądź została za niego uiszczona opłata za uczestnictwo w obu dniach 
tego Seminarium. 

 
3. Jeżeli członek Stowarzyszenia korzysta z uprawnienia do zmniejszenia wymiaru 

składki członkowskiej, z tytułu uczestnictwa w poprzednim Seminarium, uczestnictwo 
w Seminarium, wymienionym w ust. 2 pkt 1 i 3 wydłuża to uprawnienie o kolejne 6 
miesięcy. 

 
4. W niewymienionych w ust. 3 przypadkach, zmniejszenie wymiaru części stałej 

miesięcznej składki, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od czwartego miesiąca po 
tym, w którym rozpoczęło się Seminarium,  
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5. Okres na jaki przysługuje zmniejszenie wymiaru części stałej miesięcznej 
składki członkowskiej trwa przez kolejne 6 miesięcy. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

§ 4 
Za podjęciem uchwały głosowało 8 osób; uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 
 
  

 


