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Uchwała nr 28/XIV 

Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 

z dnia 15 grudnia 2016r. 

 

w sprawie: ustalenia składek członkowskich dla Obwodu Tatrzańskiego ZHR na rok 2017 

 

Działając na postawie §7, ust.7 pkt d „Regulaminu Okręgu ZHR” Zarząd Okręgu Małopolskiego 

ZHR uchwala, co następuje:  

 

§1 

Ustala się następujący podział składki organizacyjnej obowiązujący w Obwodzie  

Tatrzańskim ZHR: 

a) Kwota należna Naczelnictwu ZHR – przekazywana do Okręgu Małopolskiego ZHR  

w wysokości 6,00 zł. 

b) Kwota należna Okręgowi Małopolskiemu ZHR – przekazywana do Okręgu Małopolskiego 

ZHR w wysokości 2,00 zł. 

c) Kwota należna Okręgowi Małopolskiemu – pozostawiana w Obwodzie Tatrzańskim ZHR 

w wysokości 2,00 zł 

 

§2 

Ustala się następujący podział promocyjnej składki organizacyjnej obowiązujący  

w Obwodzie Tatrzańskim ZHR: 

a) Kwota należna Naczelnictwu ZHR – przekazywana do Okręgu Małopolskiego ZHR  

w wysokości 6,00 zł. 

b) Kwota należna Okręgowi Małopolskiemu – przekazywana do Okręgu Małopolskiego ZHR  

w wysokości 1,50 zł. 

c) Kwota należna Okręgowi Małopolskiemu – pozostawiana w Obwodzie Tatrzańskim ZHR 

w wysokości 2,00 zł 

Z promocji mogą skorzystać jednostki, które nie mają zaległości składkowych oraz 

w terminie do 27 stycznia 2017 r. uregulują składki organizacyjne zgodnie z instrukcją zbierania 

składek organizacyjnych za cały 2017 rok (w kwocie promocyjnej). 
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§3 

Wysokość składki na funkcjonowanie obwodu w roku 2017 ustala w drodze uchwały  

Zarząd Obwodu według własnych kryteriów i potrzeb, z tym, że jej maksymalna wysokość nie 

może być wyższa niż 10,00 zł miesięcznie. Stosowne uchwały powinny być podjęte do dnia 31 

grudnia 2016 roku. O ile uchwały te nie zostaną podjęte i przesłane w terminie do 10 stycznia 

2017 roku do wiadomości Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR, składki organizacyjne 

obowiązują w wysokości maksymalnej ustalonej w uchwale Zarządu Okręgu Małopolskiego 

ZHR nr 27/XIV z dnia 15 grudnia 2016 r. 

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgu Małopolskiego ZHR. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nowa wysokość składek i jej 

podział obowiązują od 01 stycznia 2017 roku. 


