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U C H W A Ł A  NR 10/2017 

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

  z dnia 02.10 2017r. 

w sprawie ustanowienia  dobrowolnej składki celowej na rzecz walki ze skutkami „ustawy 

         represyjnej”.  

 

Na podstawie  § 31 ust. 4,8 i 11, Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 
uchwala się, co następuje:   

§ 1. 

1. Ustanawia się dobrowolną składkę celową bez ograniczeń kwotowych z przeznaczeniem na 
działalność związaną z walką ze skutkami tzw. „ustawy represyjnej” z 16.12.2016 roku. 

2. Składka wpłacana jest na konto podstawowe ZG ZEiRSG z oznaczeniem „składka celowa- 
UR”. 

§ 2. 

1. Kwoty pieniężne uzyskane z wpłat składki celowej mogą być wykorzystane tylko na działania 
związane z przeciwdziałaniem skutkom „ustawy represyjnej”. 

2. Decyzję, w postaci uchwały, o uruchomieniu środków składki celowej na określone działanie 
podejmuje Zarząd Główny ZEiRSG większością głosów  aktualnego składu. 

3. Procedurę uruchomienia środków składki celowej wszczyna się na wnioski Zarządów 
Regionów lub co najmniej 3 członków Zarządu Głównego. 
 

§ 3. 

1. Rozdysponowanie środków potwierdza się fakturą lub innym dowodem księgowym.  
2. Skarbnik Główny sporządza comiesięczne zestawienie wpłaconych kwot „składki celowej-

UR” i przedstawia jej saldo na żądanie Prezesa i Wiceprezesów ZG oraz czuwa nad 
rozdzieleniem tych środków od pozostałych składników konta podstawowego  zapewniając 
ich nienaruszalność w wydatkach codziennych. 

3. Decyzję o rozwiązaniu - likwidacji kwoty „składki celowej-UR” podejmuje gremium określone 
w § 2 pkt. 2 na zasadach określonych w tym samym punkcie.  
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.11.2017r. i podlega opublikowaniu na stronie internetowej 
Związku 

§ 5. 

1.  W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 (siedmiu) członków Zarządu Głównego.  
2. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedmiu), głosów przeciw przyjęciu uchwały nie było oraz 

wstrzymujących się nie było. 
3.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
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