
 
 

Uchwała Nr 8/III/2016 
nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU  

z dnia 15 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 3/I/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU  
z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania,  

zmienionej uchwałą Nr 5/I/2014 z dnia 5 września 2014 r. 
 
 

Na podstawie § 21 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
1. W § 2 ust. 3 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3) Zarząd jest uprawniony do określenia uchwałą zasad zmniejszania wymiaru części stałej składki 
członkowskiej członkom Stowarzyszenia do poziomu nie niższego od 20% kwot określonych w ust. 2 na czas 
nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku uczestniczenia przez członka Stowarzyszenia w charakterze 
słuchacza, prelegenta lub moderatora w odpłatnym seminarium szkoleniowym organizowanym przez 
Stowarzyszenie, a także w charakterze członka zespołu organizującego to seminarium; ww. uchwała Zarządu 
winna określać w szczególności: 

a) rodzaje odpłatnych seminariów szkoleniowych, w których uczestnictwo uprawnia do skorzystania 
ze zmniejszenia wymiaru składki, 

b) termin, do którego członek Stowarzyszenia chcący skorzystać ze zmniejszenia wymiaru składki 
winien mieć uporządkowane zobowiązania składkowe, 

c) minimalną liczbę godzin pracy społecznej wykonanej przez członków zespołu organizującego 
seminarium, która uprawnia do skorzystania ze zmniejszenia wymiaru składki, 

d) prawo skorzystania ze zmniejszenia wymiaru składki w przypadku, gdy nastąpi w odpowiednim 
czasie zgłoszenie członka Stowarzyszenia do udziału w seminarium, poparte zasileniem budżetu 
seminarium przez opłatę seminaryjną za to uczestnictwo, a nieprzewidziane wcześniej 
okoliczności uniemożliwią członkowi Stowarzyszenia wzięcie udziału w tym seminarium.”. 

 

2. W § 2 dotychczasowy ust. 4 określa się jako ust. 5 i wprowadza się przed nim nowy ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Upoważnia się Zarząd do umorzenia zaległości składkowych członkom Stowarzyszenia, wybitnie 
wyróżniającym się w zakresie nakładu i efektywności pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.”. 

 
 

§ 2 
Obniżony wymiar składki członkowskiej, wynikający z niniejszej uchwały, może zostać wprowadzony najwcześniej od dnia 1 lipca 
2016 r. 

 
§ 3 

Po wprowadzonych zmianach uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 

Przewodniczący Walnego Zebrania 
 
 

..................................... 
 

 Sekretarz Walnego Zebrania 
 
 

....................................... 
 



Załącznik do Uchwały Nr 8/III/2016 
nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU z dnia 15 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 3/I/2014 z dnia 1 września 2014 r 
 w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania 

zmienionej uchwały Nr 5/I/2014 z dnia 5 września 2014 r 
 
 

Uchwała Nr 3/I/2014 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU  

z dnia 1 września 2014 r. 
zmieniona uchwałami Nr 5/I/2014 z dnia 5 września 2014 r. i Nr 8/III/2016 z dnia 15 czerwca 2016 

 
w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania 

 
 

Na podstawie § 21 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU; 
2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. 
3. członku Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć członka zwyczajnego Stowarzyszenia, członka 

wspierającego Stowarzyszenia lub członka honorowego Stowarzyszenia. 
 
 

§ 2 
1. Składka członkowska składa się z: 

1) części stałej; 
2) części manipulacyjnej. 

 
2. Wysokość części stałej składki członkowskiej wynosi w odniesieniu do: 

1) członka zwyczajnego – 100 zł za miesiąc; 
2) członka wspierającego będącego: 

a) osobą fizyczną – 100 zł za miesiąc, 
b) osobą prawną – 200 zł za miesiąc. 

 
3. Określa się następujące uprawnienia Zarządu w zakresie zmniejszania wymiaru części stałej składki 

członkowskiej: 
1) Zarząd może w uzasadnionych przypadkach, określając okres obowiązywania, zmniejszyć wymiar części 

stałej składki członkowskiej do poziomu nie niższego od 20% kwot, określonych w ust. 2, w przypadku 
członków honorowych, będących jednocześnie członkami zwyczajnymi lub wspierającymi; 

2) Zarząd jest uprawniony do określenia uchwałą zasad zmniejszania wymiaru części stałej składki 
członkowskiej studentom studiów stacjonarnych, którzy nie ukończyli 26 roku życia; stawka części stałej 
składki nie może być niższa od 20 % kwot określonych w ust. 2; jednorazowe zmniejszenie wymiaru może 
nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

3) Zarząd jest uprawniony do określenia uchwałą zasad zmniejszania wymiaru części stałej składki 
członkowskiej członkom Stowarzyszenia do poziomu nie niższego od 20% kwot określonych w ust. 2 na czas 
nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku uczestniczenia przez członka Stowarzyszenia w charakterze 
słuchacza, prelegenta lub moderatora w odpłatnym seminarium szkoleniowym organizowanym przez 
Stowarzyszenie, a także w charakterze członka zespołu organizującego to seminarium; ww. uchwała Zarządu 
winna określać w szczególności: 
a) rodzaje odpłatnych seminariów szkoleniowych, w których uczestnictwo uprawnia do skorzystania ze 

zmniejszenia wymiaru składki,  
b) termin, do którego członek Stowarzyszeni chcący skorzystać ze zmniejszenia wymiaru składki winien 

mieć uporządkowane zobowiązania składkowe, 
c) minimalną liczbę godzin pracy społecznej wykonanej przez członków zespołu organizującego 

seminarium, która uprawnia do skorzystania ze zmniejszenia wymiaru składki, 
d) prawo skorzystania ze zmniejszenia wymiaru składki w przypadku, gdy nastąpi w odpowiednim czasie 

zgłoszenie członka Stowarzyszenia do udziału w seminarium, poparte zasileniem budżetu seminarium 
przez opłatę seminaryjną za to uczestnictwo, a nieprzewidziane wcześniej okoliczności uniemożliwią 
członkowi Stowarzyszenia wzięcie udziału w tym seminarium: 
 

4. Upoważnia się Zarząd do umorzenia zaległości składkowych członkom Stowarzyszenia, wybitnie wyróżniającym 
się w zakresie nakładu i efektywności pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia. 
 



5. Część manipulacyjna składki członkowskiej wynosi 20 zł za każdą jednorazową wpłatę za okres krótszy niż 6 
miesięcy. Przy jednorazowych wpłatach za 6 miesięcy lub dłuższy okres części manipulacyjnej składki 
członkowskiej nie pobiera się. 

 
 

§ 3 
1. Składka członkowska, o której mowa w § 2, powinna być uiszczana z góry do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, za który jest należna. 
 

2. Osoby, które zostaną wpisane do Stowarzyszenia do 14 dnia pierwszego miesiąca członkostwa, winny dokonać 
pierwszej wpłaty składki członkowskiej za ten miesiąc, a osoby, które zostaną przyjęte po 14 dniu danego 
miesiąca, winny dokonać pierwszej wpłaty składki członkowskiej za następny miesiąc. 
 

3. Osoby, które założyły Stowarzyszenie są zobowiązane do opłacania składek członkowskich od 1 września 2014 
roku. 

 
 

§ 4 
Składki członkowskie winny być wpłacane na konto Stowarzyszenia. 

 
 

§ 5 
Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich przekraczające 2 miesiące upoważnia Zarząd do skreślenia 
zalegającego z opłatami z listy członków Stowarzyszenia. 
 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Walnego Zebrania. 

 
 


