Międzyrzec Podlaski 30-12-2021 r.

Uchwała nr 1/2021
z dnia 30 grudnia 2021 roku
Zarządu Klubu Strzeleckiego VIS Międzyrzec Podlaski
zwanego dalej Klubem
w sprawie: wysokości składek członkowskich na 2022 r. i zasad ich regulowania
na podstawie § 23 statutu Klubu uchwala się co następuje:
§1
1. Traci moc Uchwała nr 1/2020 z dnia 22 grudnia 2020roku
2. Z dniem 1 stycznia 2022 ustala się wysokość składki członkowskiej członka zwyczajnego Klubu za 1
rok wynosi 300 złotych (słownie: trzysta złotych).
3. Wysokość wpisowego do Klubu wynosi 500 złotych (słownie: pięćset złotych). Wpisowe jest
wpłacane w momencie zapisu do Klubu.
4. Wysokość składki członkowskiej członka zwyczajnego Klubu, który przystępuje do Klubu w trakcie
trwania roku, jest ustalana indywidualnie przez Zarząd Klubu.

§2
Składki członkowskie i wpisowe są wpłacane na konto bankowe Klubu (podane poniżej) lub gotówką do
Skarbnika, Prezesa Zarządu Klubu.
Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski
ul. Kazimierza Pułaskiego 23
21-560 Międzyrzec Podlaski
Nr konta bankowego: 82 8039 0006 0000 0008 9571 0001
§3
Składki członkowskie za rok następny uiszczane są: w terminie od 15 października roku poprzedzającego rok,
za który opłacana jest składka członkowska - do 31 stycznia roku, którego dotyczy składka członkowska, z
zastrzeżeniem §4.
§4
Członkowie Klubu, będący zawodnikami starającymi się o wydanie lub przedłużenie licencji zawodniczej
PZSS, obowiązani są uiścić składkę członkowską, za następny rok (rok którego dotyczy licencja PZSS) przed
złożeniem wniosku o wydanie bądź przedłużenie licencji zawodniczej.
§5
W przypadku członków Klubu, o których mowa w §4, którzy nie opłacili składek o których mowa w §1, w
terminie określonym w §4, Klub może podjąć działania uniemożliwiające uzyskanie lub przedłużenie licencji
zawodniczej PZSS.
§6
1. W wyjątkowych i szczególnych sytuacjach, rozpatrywanych indywidualnie, za zgodą Zarządu Klubu, terminy
uiszczania składek o których mowa w §3 i §4, mogą ulec zmianie.
2.Decyzje o zwolnieniu, lub obniżeniu składek o których mowa w §1, podejmuje zgodnie z § 23 statutu Klubu,
Zarząd Klubu.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W imieniu Zarządu Klubu
Prezes Zarządu Klubu
Grzegorz Michalczuk

