
 

 

Uchwała Nr 03/2019 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

 Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

z dnia 19 września 2019 roku 

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej od samorządów w roku 2019 i 

2020. 

  

 

 Na podstawie § 25 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny” uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się dodatkową składkę członkowską od samorządów na 2019 rok w wysokości 0,30 zł 

od mieszkańca zamieszkującego gminę. 

2. Ustala się termin wpłaty dodatkowej składki, o której mowa w § 1 pkt. 1, do dnia 31 

października 2019 roku. 

§ 2 

1. Ustala się dodatkową składkę członkowską od samorządów na 2020 rok w wysokości 0,50 zł 

od mieszkańca zamieszkującego gminę. 

2. Ustala się termin wpłaty dodatkowej składki, o której mowa w § 2 pkt. 1, do dnia 31 stycznia 

2020 roku. 

§ 3 

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na cele statutowe Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. 

 

§ 4 

Wpłata dodatkowych składek, o których mowa w § 1 pkt. 1 oraz w § 2 pkt. 1, nie zwalnia samorządów z 

wpłaty składki na podstawie Uchwały Nr 03/09 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 08 

września 2009 roku. 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Obrad 
 Przewodniczący Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania 

Magdalena Zygmunt  Janusz Woźniak 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 03/2019 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

 Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

z dnia 19 września 2019 roku 

 

 

 Określenie wysokości składki członkowskiej, zgodnie z § 25 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia 

„Dolina Wełny”, należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań w ramach Projektów Grantowych, 

wynikających z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” obarczone jest 

koniecznością nie tylko wypłacania beneficjentom zaliczek w wysokości 80 procent kosztów projektu, 

ale też obowiązkiem całkowitego rozliczenia grantobiorców, korzystając wyłączanie ze środków 

własnych i dopiero w dalszej kolejności ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. 

 Mając na uwadze zobowiązania Stowarzyszenia wobec beneficjentów, których wysokość 

znacznie przekracza środki finansowe posiadane przez Stowarzyszenie, zachodzi konieczność sięgania 

po środki kredytowe, których obsługa stanowi jednak dla Stowarzyszenia olbrzymią barierę, stąd 

konieczność uchwalenia dodatkowych składek od samorządów, co pozwoli na sprawne realizowanie 

podjętych zadań. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


