
ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
URBANISTÓW ZOIU 
 
 
 

Uchwała 4/2016 
Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU  

z dnia 17 czerwca 2016 r. 
w sprawie zasad zmniejszania wymiaru części stałej składki członkowskiej członkom  

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU w przypadku uczestniczenia przez członka tego  
Stowarzyszenia w odpłatnych seminariach szkoleniowych organizowanych przez to Stowarzyszenie. 

 
Na podstawie § 21 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU zmienionego uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów 
ZOIU Nr 4/I/2014 z dnia 2 września 2014 r. i Nr 6/III/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz § 2 ust 3 pkt 3 Uchwały Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU Nr 3/I/2014 z dnia 1 września 2014 r., zmienionej uchwałami Nr 5/I/2014 z dnia 5 września 2014 r. i Nr 
8/III/2016 z dnia 15 czerwca 2016 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 Walnego Zebrania – należy przez to rozumieć uchwałę Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU Nr 

3/I/2014 z dnia 1 września 2014 r., zmienioną uchwałami Nr 5/I/2014 z dnia 5 września 2014 r. i Nr 8/III/2016 z dnia 15 
czerwca 2016 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania. 

 
§ 2 

1.  Zmniejsza się do 20% wymiar części stałej miesięcznej składki członkowskiej członkom Stowarzyszenia, którzy będą 
uczestniczyć 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 w pierwszym dniu miesiąca, następującego po tym w którym rozpoczęło się 
Seminarium, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Seminarium, które odbyło się w dniach 18 i 19 kwietnia, tą datą jest 1 
lipiec 2016 r.; 

2) uczestniczył w Seminarium – z zastrzeżeniem ust. 3 - jako: 
a) moderator lub 
b) prelegent, który wywiązał się z umowy na przygotowanie artykułu oraz wygłoszenie referatu lub komunikatu, lub 
c) słuchacz, który opłacił, bądź została za niego uiszczona opłata za uczestnictwo w obu dniach Seminarium; 

3) przeleje na konto Stowarzyszenia składkę członkowską w zmniejszonym wymiarze jednorazowo za 6 miesięcy, zanim 
stanie się ona wymagalna (za pierwszy miesiąc tego okresu). 

 
3. Równorzędnie w zakresie uprawnień do zmniejszenie wymiaru części stałej miesięcznej składki są traktowani członkowie 

Stowarzyszenia, którzy: 
1) przepracowali w ramach pracy społecznej co najmniej 20 godzin w charakterze członka zespołu organizującego to 

seminarium lub 
2) opłacili lub za których została uiszczona opłata za uczestnictwo w charakterze słuchacza w obu dniach Seminarium, która 

zasiliła budżet Seminarium, a nieprzewidziane wcześniej okoliczności uniemożliwiły tym członkom wzięcie udziału w 
Seminarium. 

 
4. Okres na jaki przysługuje zmniejszenie wymiaru części stałej miesięcznej składki członkowskiej trwa przez kolejne 6 

miesięcy. 
 
5. Jeżeli członek Stowarzyszenia korzysta z uprawnienia do zmniejszenia wymiaru części stałej miesięcznej składki 

członkowskiej, z tytułu uczestnictwa w poprzednim Seminarium, uczestnictwo w następnym Seminarium wydłuża to uprawnienie o 
kolejne 6 miesięcy, z następującymi zastrzeżeniami: 

1)  do 30 czerwca 2016 r. wymiar zmniejszonej stałej części składki wynosi 50 zł na miesiąc, a od 1 lipca 2016 r. 20 zł, 
2)  ust. 6. 

 



6. Jeżeli data następnego Seminarium zostanie ustalona po większej niż 6 liczbie miesięcy od poprzedniego Seminarium, 
członek Stowarzyszenia może korzystać z uprawnienia do zmniejszenia wymiaru części stałej miesięcznej składki członkowskiej 
do miesiąca, w którym rozpocznie się następne Seminarium, pod warunkiem, że będzie w nim uczestniczył na warunkach, o 
których mowa w ust. 2 pkt 2 lub ust. 3; w takim przypadku odpowiednio skraca się następny okres przysługującego mu 
zmniejszenia wymiaru części stałej miesięcznej składki członkowskiej, aby zasada określona w § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały Walnego 
Zebrania nie została naruszona. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

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

 


