UCHWAŁA Nr 18 /X/2018
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na potrzeby władz
naczelnych, zarządów wojewódzkich i rejonowych ZŻWP na rok 2019 r.
§1
1. Na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 8 i § 64 ust. 2 pkt.1 i 2 Statutu, uchwala się następujące zasady opłacania składek członkowskich na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych na rok 2019.
2. Ustala się jednolitą, dla całego Związku, podstawę naliczania miesięcznych
składek członkowskich na rzecz władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych
tj. 10 groszy od każdych 100 zł przychodu netto na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Wysokość pozostałej części składki na potrzeby kół ustala walne zebranie koła
zgodnie z § 64 pkt. 2 ppkt.4b Statutu Związku.
4. Składka członkowska może być opłacana w jednej, dwóch lub trzech ratach w
roku kalendarzowym.
5. Składkę członkowską pobiera zarząd koła.
Części składowe składek członkowskich na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych Związku zarząd koła przekazuje zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu Związku:
a) pierwsza rata do 28 lutego,
b) druga rata do 15 czerwca,
c) trzecia rata do 15 września,
d) podając jednocześnie następujące dane:
-

liczbę członków koła na dzień 31. grudnia roku poprzedniego;

-

liczbę członków koła, którzy opłacili składki członkowskie
za cały rok lub opłacili pierwszą albo drugą ratę;

6. 50% składek członkowskich na potrzeby władz naczelnych zarządy wojewódzkie i rejonowe Związku przekazują na konto bankowe Zarządu Głównego:
a) pierwsza rata do 30 marca;

2
b) druga rata do 30 czerwca;
c) trzecia rata do 30 września;
d) podając jednocześnie następujące dane:
- liczbę członków organizacji wojewódzkiej lub rejonowej na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
- liczbę członków organizacji wojewódzkiej lub rejonowej, którzy opłacili składki członkowskie za cały rok oraz opłacili
pierwszą lub drugą ratę.
§2
1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. funkcjonują następujące numery kont bankowych w
Banku PEKAO SA:
1) konto Zarządu Głównego - numer 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055
2) konto Związku, na które wpłaca się darowizny oraz odpisy od podatku na
Organizację Pożytku Publicznego numer 63 1240 6104 1111 0000 4787 3928.
2. 1) Przychody uzyskane przez Zarząd Główny Związku ewidencjonuje się, a koszty
odpowiednio dokumentuje w dokumentach finansowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994r.nr 121 poz. 591 z
późn. zm.);
2) Przychody uzyskane przez wszystkie pozostałe szczeble organizacyjne Związku
ewidencjonuje się, a koszty odpowiednio dokumentuje w dokumentach finansowych zgodnie wewnętrzną instrukcją Związku o gospodarce finansowej i rachunkowości;
3) Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie i rejonowe przechowują środki finansowe
na wybranych kontach bankowych, na rachunkach bieżących (terminowych);
4) Ustala się wysokość pogotowia kasowego:
a) w Zarządzie Głównym do kwoty

- 10.000zł;

b) w zarządach wojewódzkich i rejonowych do kwoty

- według ustaleń

prezydiów tych Zarządów.
3. 1) Zaległe składki członkowskie zarządy kół przekazują do zarządów wojewódzkich
i rejonowych do 30 września, zarządy wojewódzkie i rejonowe do Zarządu
Głównego do 15 października;
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2) wobec członków zwyczajnych Związku, którzy zalegają z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, zarządy kół powinny zastosować postanowienia
§ 21, pkt. 2 lit. a) Statutu Związku.;
3) z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc UCHWAŁA Nr 5/X/2017 Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie
uchwalenia wysokości składki członkowskiej w 2018 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Za zgodność
Prezes Związku

płk w st. spocz. Marek Bielec

