UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH

na temat regulaminu płatności i wysokości składek członkowskich
Podstawa – Statut Fed-KRM:
„§ 30.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: (...)
i. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
j. uchwalanie wysokości składek członkowskich.”
Nadzwyczajne walne zebranie członków postanawia co następuje:
1. Składki członkowskie stanowią w obecnym okresie rozwijania przez Fed-KRM działalności
statutowej, podstawowe źródło finansowania jej, gwarantujące pełną niezależność finansową
Związku. Wzrost liczby członków to także przychodów Fed-KRM, więc zarząd powinien o niego
zabiegać. Jednocześnie walne zebranie zobowiązuje zarząd do podjęcia szerokich działań
mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł. Obecnie
2. Wysokość składek członkowskich jest co do zasady uzależniona od zasobności i
finansowej sytuacji organizacji tworzących Fed-KRM. Organizacje deklarują wysokość
opłacanej składki, w oparciu o ocenę swoich możliwości.
3. Określona jest każdorazowo na okres roku od 1 lipca do 1 lipca minimalna składka
miesięczna wnoszona przez organizacje członkowskie, obecnie w wysokości 20 PLN. Składkę
minimalną opłacają organizacje, które nie są w stanie płacić składki wyższej i to uzasadnią.
4. Zarząd może w szczególnych przypadkach czasowo obniżyć lub nawet zwolnić ze składek
organizację, która o to zawnioskuje i uzasadni taki wniosek obiektywnymi okolicznościami.
Okres jednorazowy zniżki lub zwolnienia to pół roku.
5. Składki członkowskie są opłacane na konto bankowe związku Fed-KRM za rok albo – pół
roku z góry, jeśli spłata roczan jest niemożliwa. Terminy płatności przed którymi należy opłacić
składki to półrocze i koniec roku (może jakieś inne terminy progowe z jakichś istotnych
powodów byłyby lepsze?).
6. W przypadkach kwestii spornych dotyczących opłacania składek, ich wysokości, ulg i
zwolnień, i związanych z tym kwestii, zarząd może domagać się wglądu w finanse organizacji
członkowskiej i powinien go otrzymać (czy nie za „miękko”?).
7. Zarząd raportuje sytuację finansową Fed-KRM organizacjom członkowskim, w tym wpływy
ze składek i wydatki nie rzadziej niż raz na kwartał.
Dąbrowa Górnicza, 19 maja 2017 r.
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