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UCHWAŁA NR 6/2012
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

z dnia 30.11.2012r.

w sprawie wysokości składek statutowych i ich podziału w roku 2013.

Na podstawie § 31 ust. 8 i § 59 ust. 1,2 i 3 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży 
Granicznej uchwala się, co następuje:

§1

1. W roku 2013 wysokość składki członkowskiej od każdego członka Związku wynosi 7,50 zł 
miesięcznie.

2. Z każdej  składki  członkowskiej  kwotę  w wysokości  2,50 zł  przeznacza się  na  potrzeby 
władz naczelnych Związku (w tym 0,50 zł na prowadzenie strony internetowej), a kwotę w 
wysokości 5,00 zł pozostawia się do dyspozycji Regionów. 

§ 2

1. W roku 2013 wysokość jednorazowej opłaty wpisowej od nowo wstępujących do Związku 
członków zwyczajnych i wspierających wynosi 10,00 zł od każdego członka.

2. Jeżeli  członek  nowo wstępujący  do  Związku  deklaruje  gotowość  wpłaty  większego  niż 
10,00 zł wpisowego, to nadwyżkę ponad kwotę 10,00 zł należy traktować jako darowiznę na 
rzecz realizacji zadań statutowych w Regionie.

3. Podstawowa  kwota  wpisowego  w  wysokości  10,00  zł  od  każdego  nowo  wstępującego 
członka  podlega  przekazaniu  w  całości  do  Zarządu  Głównego  na  pokrycie  kosztów 
wykonania legitymacji członkowskich i odznak związkowych. 

§ 3

Zobowiązuje się Zarządy Regionów, a szczególnie ich prezesów i skarbników do:
1) ewidencjonowania  składek  statutowych  zgodnie  z  zasadami  rachunkowości 

obowiązującymi  w ZEiRSG i  wydatkowania środków finansowych pochodzących ze 
składek zgodnie z zatwierdzonymi przez Walne Zebrania Regionów budżetami, 
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2) przekazywania na konto bankowe Zarządu Głównego - w ciągu 5 dni od zakończenia 
każdego kwartału w roku 2013 - przynależnych władzom naczelnym Związku środków 
finansowych pochodzących ze składek członkowskich i wpisowego, wpłaconych przez 
członków Związku na przestrzeni danego kwartału,

3) przesyłania  w  terminie  jak  w  pkt.  2  (drogą  internetową  lub  w  formie  przesyłki 
pocztowej)  Głównemu Skarbnikowi Związku informacji zawierającej:
a) liczbę członków, od których pobrano składki członkowskie w danym kwartale,
b) liczbę nowo przyjętych w danym kwartale członków zwyczajnych i wspierających, 

od których pobrano opłaty wpisowe,
c) liczbę członków, którzy zalegają z opłatami składek powyżej 3 miesięcy,
d) liczbę  członków  zalegających  z  opłatą  składek  powyżej  1  roku  wraz  z  krótkim 

opisem podjętych lub planowanych wobec nich działań określonych w Statucie,
e) wykaz  nowo  przyjętych  członków  zwyczajnych  i  wspierających  z  danymi 

niezbędnymi do wykonania im legitymacji członkowskich.

                                                                            § 4

Zobowiązuje  się  Głównego  Skarbnika  Związku  do  uwzględnienia  w  preliminarzu 
budżetowym na rok 2013 wydatków środków finansowych pochodzących ze składek statutowych 
na:

1) organizację Zjazdu Krajowego Związku,
2) działalność Zarządu Głównego,
3) działalność Głównej Komisji Rewizyjnej (po uzgodnieniu z jej Przewodniczącym).

  § 5

Niniejsza uchwała została podjęta w trybie głosowania elektronicznego w sposób określony 
w załączniku do Regulaminu Pracy ZG i wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r. 
 

 § 6

Z dniem 31.12.2012r. tracą moc:
1. Uchwała  Zarządu  Głównego  nr  1/2010  z  dnia  16.01.2010r.  dot.  wysokości  składki 

członkowskiej i jej podziału.
2. Uchwała Zarządu Głównego nr 1/2011 z dnia 5.03.2011r. dot. zmiany wysokości składek 

członkowskich i ich podziału.
  § 7

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Związku oraz rozesłaniu 
w  ciągu  14  dni  od  uchwalenia  do  terenowych  jednostek  organizacyjnych  w  celu  ułatwienia 
Zarządom Regionów planowania działalności i preliminarzy budżetowych na rok 2013.   

SEKRETARZ GENERALNY PREZES  ZWIĄZKU

Henryk BARANCEWICZ  Jan RUTKOWSKI

Wykonano w 1 egz. jako załącznik do protokołu 
z głosowania elektronicznego.
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