
    Z A R Z Ą D  G Ł Ó W N Y 
                ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ 

 

75-437 Koszalin, ul. Zubrzyckiego 7a/3  tel. 513871392 

e-mail: zwiazekemerytowsg@wp.pl  

 
 

Na podstawie § 30 ust. 2 pkt. 12 i ust. 3 Statutu Związku Emerytów i Rencistów z dn. 17.01.2009r. , 

uchwala się, co następuje: 

Egz. Nr  ……. 

U C H W A Ł A  Nr 1/2010 
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

z dn. 16.01.2010 r. 
 
 

 

I.  Uchwała dotyczy:  

1. wysokości składki członkowskiej; 
2.  podziału składki członkowskiej; 
3. wydatkowania składki członkowskiej; 
4.  ewidencjonowania wpływów i wydatków składki członkowskiej; 
5. sposobu rozliczania funduszy związkowych; 
6. elektronicznej zgody podejmowanych uchwał 

 
 
II. Podjęto uchwałę:  

Ad .1   wysokość składki członkowskiej określa się w kwocie 7 zł od jednego członka raz  

w miesiącu; 

Ad. 2 każdy oddział i koła ośrodków szkolenia ZEiR zobowiązuje się do przekazywania 

składki w wysokości 2 zł od jednego członka, wpłacanej raz w miesiącu na rzecz 

działalności Zarządu Głównego ZEiR SG na jego konto bankowe. Składki winne być 

przekazywane na konto ZG ZEiR SG z podległych kół, do końca każdego kwartału  

w roku kalendarzowym. 

 

 

Ad.3  

- składki związkowe ZG EiR SG wydawane mogą być na działalność Zarządu Głównego 

zgodnie z planem finansowym, przyjętym na dany rok działalności. 

- składki związkowe oddziałów i ośrodków szkolenia ZEiR mogą być wydatkowane na 

działalność związkową, w oparciu o plan finansowy lub przyjętą uchwałę, 
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określającą celowość wydatku. Pieczę nad wydatkami środków finansowych 

sprawuje prezes/przewodniczący koła oddziałowego lub ośrodka szkolenia  

w porozumieniu ze skarbnikiem koła. 

Ad.4 zobowiązuje się oddziały i koła ośrodków szkolenia ZEiR do ewidencjonowania  

wpływów i wydatków składki członkowskiej.  

Ad.5 zobowiązuje się skarbnika oddziału i kół ośrodków szkolenia do sporządzania 

sprawozdania finansowego wpływów i wydatków na zakończenie roku 

kalendarzowego. 

Ad.6 wprowadza się elektroniczną formę podpisu podejmowanych uchwał przez 

pozostałych członków Zarządu Głównego na czas trwania kadencji. 

 

Niniejsza uchwała została przegłosowana jednomyślnie w głosowaniu jawnym. 

 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. 

 

 

 

SEKRETARZ ZWIĄZKU      PREZES  ZWIĄZKU 

…………………………………                                                              …………………………………. 

Wykonano w  4 egz. 

Egz. Nr 1 – ZG ZEiRSG 
Egz. Nr 2 – NdOSG 
Egz. Nr 3 – KOSG 
Egz. Nr 4 - COSSG 

 

Koszalin, dn. 16.01.2010r. 

 


