
     załącznik do Uchwały nr  17/2021 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo ZLOP 

 z dnia 02.07.2021  r. 
 

 

Regulamin opłacania składek członkowskich 

w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

 

Część 1. Postanowienia ogólne. 

 
1. Zgodnie z  § 4 ust. 4 Statutu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Organizacja  członkowska, 

przystępując do Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, zwanego dalej ZLOP, zobowiązuje się do 

regularnego uiszczania składek członkowskich. Organizacje przystępując do ZLOP wyrażają tym samym 

identyfikację z jego misją i celami oraz wspierają ich realizację. Składka członkowska stanowi konkretne 

wsparcie działalności ZLOP i jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych ZLOP. 

2. Każda organizacja członkowska, przystępując do ZLOP-u, zobowiązuje się do uiszczania składek 

członkowskich zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie Regulaminem. 

3. Regulamin stanowi załącznik do Deklaracji członka  zwyczajnego ZLOP - opublikowanej na stronie 

internetowej – ZLOP.  

4. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie ZLOP, a sposób i warunki ich opłacania określa Zarząd 

ZLOP.  

5. Biuro ZLOP prowadzi rejestr opłacania składek członkowskich.  

 

Część 2. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania. 
 

1. Składka członkowska wynosi  100,00 zł (słownie: sto złotych) i jest opłacana przelewem na rachunek 

bankowy ZLOP. 

2. Składka może być opłacana za cały rok z góry do końca stycznia lub w dwóch ratach do końca stycznia za                

I półrocze i do końca lipca za II półrocze, 

3.    Organizacje, które zostały przyjęte w poczet członków ZLOP w terminie do dnia 30 czerwca danego   roku  

- opłacają połowę rocznej składki, w ciągu  60 dni od daty przyjęcia.  

4.    Organizacje, przyjęte  w poczet członków ZLOP między 1 lipca a 31 grudnia danego roku – nie  opłacają 

składki członkowskiej za rok przystąpienia; opłacanie składek członkowskich rozpoczynają  w roku 

następnym zgodnie z przyjętymi zasadami.  

5.     W  czwartym kwartale każdego roku, Biuro ZLOP zawiadamia organizacje członkowskie o stanie opłacania 

  składek.  

6.    W przypadku zaległości w opłacalności składek przez okres trzech lat informuje się  organizacje  pocztą 

elektroniczną lub listem zwykłym o wysokości zaległych składek i terminie ich uregulowania. 

7.     Jeżeli w ciągu 60 dni od daty wysłania zawiadomienia, o którym mowa w  pkt. 6 organizacja nie ureguluje  

        należności Zarząd ZLOP podejmie uchwałę o jej zawieszeniu i wpisaniu na listę zwieszonych  członków   

       zwyczajnych  ZLOP.  

8.  Po uregulowaniu zaległych składek Zarząd postanawia o odwieszeniu zawieszenia danej organizacji  

   w   prawach członka zwyczajnego ZLOP. 

9.     Od  uchwały Zarządu w sprawach opłacania składek członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego  

   Zebrania ZLOP w terminie 30 dni od  daty zawiadomienia. 

 

Część 3. Postanowienia końcowe 
 

1. Wpływy ze składek członkowskich w wysokości 70 % przeznacza się na realizację celów statutowych 

ZLOP, a 30 % przeznacza się na „Fundusz rezerwowy” na wsparcie organizacji członkowskich. 

2. Decyzję o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu ZLOP. 

Wnioski dotyczące odstępstw od ustalonego trybu opłacania składek powinny być przedstawione 

Zarządowi na piśmie wraz z dokładnym uzasadnieniem i podpisane przez reprezentujące organizację 

członkowską zgodnie ze statutem. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.           

 

 


