REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
MŁODZIEŻOWEGO STOWARZYSZENIA ŚLĄSK

Młodzieżowe Stowarzyszenie Śląsk Świętochłowice, jest organizacją nie nastawioną na
zysk. Jest to stowarzyszenie, które należy do każdego członka i jest przez niego utrzymywane.
Składka członkowska jest wyrazem poparcia dla działalności Stowarzyszenia. Regularne
opłacanie składek pomaga utrzymać stabilności finansową stowarzyszenia. Ciągłość w
płaceniu składek jest warunkiem koniecznym di uzyskania przez członka prawa wyborczego
określonego w statucie.
§1
1) Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Stowarzyszenia i są
przeznaczone na działalność statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych.
2) Na podstawie § 16 pkt. C Statutu Stowarzyszenia, każdy członek, przystępując do
Stowarzyszenia, zobowiązuje się do regularnego uiszczania składek członkowskich.
§2
Osobą odpowiedzialną za kontrolę terminu wpłacania składek członkowskich jest wybrany
przez Zarząd, Skarbnik Stowarzyszenia.
§3
1) Wysokość składek określa Zarząd w Uchwale 5/2019
2) Stawka składek członkowskich określona jest w niniejszym regulaminie.
§4
Składki członkowskie muszą być uiszczane za pomocą przelewu na rachunek Stowarzyszenia.
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i okres za który uiszcza się składkę zgodnie z
przykładem: Antoni Nowak -Składki za okres xx -xx
§5
1) Składki członkowskie można uiszczać w trzech trybach:
a) kwartalnym
b) półrocznym
c) rocznym

2) Składki muszą zostać wpłacone na konto Stowarzyszenia najpóźniej do 15 dnia pierwszego
miesiąca rozpoczynającego cykl rozliczeniowy, np. składka półroczna za okres styczeń czerwiec musi zostać uiszczona do 15 stycznia włącznie.
3) Składki uiszczane w trybie rocznym muszą zostać wpłacone na konto Stowarzyszenia
najpóźniej do 30 stycznia każdego roku.
§6
W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, bądź usunięcia dyscyplinarnego
wcześniej wpłacone składki nie są zwracane.
§7
Uchwalą 5/2019 wysokość składek członkowskich ustala się na następującym poziomie:
1) Wpisowe dla nowego członka – 50 zł.
2) dla członków MS oraz zawodników speedrowera - 20zł
3) dla adeptów i zawodników sportu żużlowego - 50 zl
4) dla świętochłowickich Weteranów Sportu Żużlowego – składka dobrowolna
5) dla osób wspierających klub w Klubie 100% Śląsk – w odrębnym regulaminie
§8
1) W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją materialną,
możliwe jest częściowe obniżenie stawki bądź całkowite zniesienie obowiązku uiszczania
składek.
2) Z wnioskiem o obniżenie bądź zniesienie obowiązku uiszczania składek, należy osobiście
zwrócić się do skarbnika Stowarzyszenia.
3) Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji z wnioskodawcą, na drodze uchwały podejmuje
decyzję o obniżeniu stawki bądź zniesieniu obowiązku uiszczania składek.
4) Decyzja Zarządu podejmowana jest na czas nieokreślony lub określony, zawarty w treści
uchwały.
§9
1) Zmiany treści niniejszego regulaminu, wraz z wysokością stawek składek członkowskich,
może dokonać Zarząd lub Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej pięciu członków
Stowarzyszenia.
2) Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu.
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 10
Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.

1) W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub wyznaczona
przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną do członka Klubu bądź rodzica lub
prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), ponaglenie o
uregulowanie zaległości.
2) Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3
miesiące a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie
zawieszane w prawach członka Stowarzyszenia.
3) W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż pół
roku, Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.
4) Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne cykle rozliczeniowe skutkuje
automatycznym usunięciem z listy członków Stowarzyszenia.
5) Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia, po trzech miesiącach od daty decyzji
Zarządu w jej sprawie, może ponownie wstąpić z wnioskiem o przyjęcie do Stowarzyszenia,
pod warunkiem jednak, że albo opłaci składkę półroczną oraz uzupełni wszelkie zaległości
finansowe względem Stowarzyszenia, powstałe podczas jej poprzedniego członkostwa, albo
opłaci z góry składkę roczną.

