
PROJEKT 

 
 

UCHWAŁA NR 4/2023 

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 07.01.2023 r. 

 
 

w sprawie: wysokości składek członkowskich  

Na podstawie § 21 ust. 6 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w 
wysokości:  

1) 10 zł rocznie – dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych,  

2) 50 zł rocznie – dla przedsiębiorców (osoby fizyczne i prawne), 

3) 1,50 zł od mieszkańca gminy rocznie – dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy).  

2. Składki należy wpłacać na rachunek bankowy stowarzyszenia do dnia 31 maja każdego 
roku lub w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków, nie później niż do dnia 
31 grudnia roku przyjęcia.  

3. Liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w  ust. 1 pkt 3 
uchwały, to liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok wpłaty 
składki. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i 
Leśnym Szlakiem”.  

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 3/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia 
wysokości składek członkowskich. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. 

 

 
         Sekretarz Przewodniczący Zebrania 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Obowiązująca Uchwała Nr 3/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie 
przyjęcia wysokości składek członkowskich określa składki członkowskie na poziomie:  

1) 10 zł rocznie – dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych,  

2) 50 zł rocznie – dla przedsiębiorców (osoby fizyczne i prawne), 

3) 0,50 zł od mieszkańca gminy rocznie – dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy).  

Propozycja w niniejszej uchwale zawiera zmianę dot. pkt. 3 na brzmienie:  

„3) 1,50 zł od mieszkańca gminy rocznie – dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy)”.  

W związku z sytuacją COVID-19 i  przedłużeniem bieżącego okresu programowania 2014-
2020 w zakresie realizacji poddziałania 19.4, a co za tym idzie zachowania warunków 
realizacji umowy w zakresie zatrudnienia i utrzymania biura LGD oraz rosnącym kosztom 
zatrudnienia (podniesienie płacy minimalnej) oraz kosztom utrzymania biura (media, usługi), 
zasadnym jest podniesienie składki członków – jednostek samorządu terytorialnego, które to 
składki stanowią 99% wpływów z tytułu składek członkowskich. Wysokość składek 
członkowskich nie była zmieniana od roku 2009. Środki ze składek członkowskich 
przeznaczane są w poprzednim i obecnym okresie programowania na koszty bieżące 
utrzymania biura, koszty jakie ponosi stowarzyszenie poza realizacją Lokalnej Strategii 
Rozwoju, a także  wydatkowane są na materiały promocyjne i usługi związane                      
z wydarzeniami promocyjnymi w poszczególnych gminach, realizację projektów współpracy 
takich jak budowa infrastruktury turystycznej na terenie gmin partnerskich na realizację 
których LGD zaciąga zobowiązania i ponosi koszty obsługi tych zobowiązań.                       
Gminy – członkowie stowarzyszenia, które korzystają z realizacji zadań LGD uczestniczą w 
kosztach jakie ponosi Stowarzyszenie. 


