Załącznik do uchwały nr 1/08/19 Zarządu z dnia 31.08.2019
Regulamin Opłacania Składek Członkowskich
tekst jednolity z dnia 31.08.2019
§1
1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich
na rzecz Stowarzyszenia sportowo–kolekcjonerskiego KS Gwardia 1924 w Sosnowcu.
2. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka
Stowarzyszenia.
3. O wysokości składki decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
4. Uchwała Zarządu w sprawie wysokości składek na dany rok winna być podjęta do dnia
20 września roku poprzedniego.
5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
6. Członkowie Honorowi Klubu są zwolnieni z płacenia składek.
§2

1. Składka członkowska opłacana jest w formie przelewu bankowego, pocztowego na
konto bankowe Stowarzyszenia:
Klub Sportowy Gwardia 1924, 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 126 B
Nr rachunku: PKO BP

83 1020 2498 0000 8902 0381 0298

1.1. Przez zawodników z licencją PZSS co najmniej od 2018r.
a) w miesiącu styczniu za cały rok jednorazowo.
1.2. Przez zawodników z licencją PZSS od 2019r. i wstępujących
a) za cały rok jednorazowo
b) miesięcznie
2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co
najmniej:
2.1. imię i nazwisko, którego składka dotyczy,
2.2. określenie okresu jej opłacenia.
3. W przypadku braku danych określonych w § 2 pkt. 2, przez wpłacającego wpłatę traktuje się jako
darowiznę.
4. Opóźnienie opłaty składki, otwiera procedurę § 11 pkt. 1.c Statutu
§3
1. Obowiązek opłacania składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa również na tych członkach,
którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
2. Przyjęci w poczet członków Klubu w terminie od 01 lutego opłacają składkę w wysokości
iloczynu składki miesięcznej i ilości miesięcy do końca roku kalendarzowego.
3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia wpisowego oraz właściwej składki
w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
4. Opłata składek w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia członka z obowiązku
terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu.

5. Składki nadpłacone (opłacone z góry) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby
z członkowstwa w Stowarzyszeniu lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy
Członków Stowarzyszenia.
§4
1. Ewidencja składek Stowarzyszenia prowadzona przez Zarząd jest wyłączną podstawą do
określenia praw i obowiązków członka Klubu w sprawach składek.
2. Członek stowarzyszenia ma prawo zwrócić się do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
3. Zarząd lub Komisja Rewizyjna w zależności do którego organu członek skierował swoje żądanie
o którym mowa w pkt. 2. ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1-go
miesiąca od daty zgłoszenia tego zastrzeżenia.
4. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki, Zarząd może
podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczenia składki, jednak nie dłużej niż na okres 6-ciu
miesięcy i raz na dwa lata.
§5
1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 3 miesięcy stanowi
podstawę wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Klubu przez Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania
z opłatą składek przysługuje odwołanie do Zarządu, który zobowiązany jest do wniesienia tego
odwołania do porządku obrad najbliższego Zebrania, jakie odbędzie się po dacie wpływu
przedmiotowego odwołania.
3. Uchwała Zarządu w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa
w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą składek jest ostateczna.
§6
1. Członek Klubu usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nie opłacania składek, może starać się
o ponowne przyjęcie do Klubu, po uregulowaniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia
z tytułu zalegania z opłatą składek i wpłacenia wpisowego.
2. Zarząd ustala kwotę jednorazowego wpisowego do Klubu w wysokości obowiązującej przez
okres kadencji Zarządu tj. przez 4 lata.
3. Uiszczenie wpisowego jest warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia i należy dokonać go na tych
samych warunkach jak opłatę składki o której mowa w § 2 i § 3.
§7
1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się
obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd, gdzie Regulamin ten
stanowi integralna część tej uchwały.
3. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób
przyjęty w tym Stowarzyszeniu.

………………………

Załącznik do uchwały nr 2/08/19 Zarządu z dnia 31.08.2019
1. Wysokości składki za rok 2020 dla Członków Klubu /sekcja sportowa i kolekcjonerska/,
ustalona została w głosowaniu jawnym, na podstawie §17 p.5.h Statutu.
2. Dla członków zwyczajnych z licencją PZSS co najmniej od 2018r.
– w wysokości 100 zł opłaconej jednorazowo do 31 stycznia
3. Dla członków zwyczajnych z licencją PZSS od 2019r.
– w wysokości 200 zł opłaconej jednorazowo do 31 stycznia
4. Dla członków nowo przyjętych
– w wysokości 200 zł opłaconej jednorazowo
– w wysokości 30 zł miesięcznie
5. Dla członków zwyczajnych /tylko sekcja kolekcjonerska/
– w wysokości 50 zł opłaconej jednorazowo za rok kalendarzowy.
6. dla członków zwyczajnych z licencją PZSS korzystających z regularnych zajęć
szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach sportu kwalifikowanego na
obiekcie miejscowym, posiadających status ucznia lub studenta do ukończenia 18 lat
– w wysokości 150,00 zł miesięcznie
7. dla członków zwyczajnych z licencją PZSS korzystających z regularnych zajęć
szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach sportu kwalifikowanego na
obiekcie miejscowym, do ukończenia 23 lat – w wysokości 200,00 zł miesięcznie
8. Wysokość składki członka wspierającego klubu /bez lub z licencją PZSS/ nie może być
niższa od określonej w p 2.1 połowy składki rocznej opłaconej jednorazowo.
9. Wysokość wpisowego wynosi 100 zł i jest opłacane jednorazowo.
10. Za zajęcie miejsca 1-3 w zawodach krajowych i zagranicznych ujętych w kalendarzu PZSS
przysługuje 50% zniżka w opłacie jednorazowej składki rocznej na rok następny.
11. Wysokości innej indywidualnej zniżki, decyduje Zarząd w drodze Uchwały, podjętej do
dnia 20 grudnia roku poprzedniego.

………………………

