
UCZNIOWSKI STRZELECKI KLUB SPORTOWY GROM 
76-100 SŁAWNO · UL. KOSZALIŃSKA 52F · REGON 361669031 · NIP 4990653104 

wpis do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej w Starostwie Powiatowym Sławno w dziale SKF pod pozycją 66/2015 

 

Uchwała nr 3 Zarządu Klubu USKS GROM 
z dnia 10 lipca 2015r. 

w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat członkowskich, pakietu reprezentacyjnego i ustania 
członkostwa z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składki członkowskiej 

 

Działając na podstawie §30 pkt. 1m Statutu Uczniowskiego Strzeleckiego Klubu Sportowego GROM 
Zarząd Klubu ustala:  

§1 

Nowi członkowie zwyczajni i nowi członkowie uczestnicy zobowiązani są do wniesienia jednorazowej 
opłaty wpisowej, której wysokość zostaje ustalona w kwocie 100zł. 

§2 

Jednorazową opłatę wpisową należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o podjęciu przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu w poczet członków Klubu.  

§3 

Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy zobowiązani są do corocznego wnoszenia składki 
członkowskiej, której roczna wysokość zostaje ustalona w kwocie 24zł. 

§4 

Składki roczne należy wnosić za rok z góry do 31 stycznia każdego roku członkostwa w Klubie. 

§5 

Nowi członkowie wnoszą składkę członkowską w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 
podjęciu przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu w poczet członków Klubu proporcjonalnie do ilości 

pozostałych miesiecy roku. 

§6 

Dla nowych członków, wniesienie opłaty wpisowej i składki członkowskiej warunkuje 
usankcjonowanie uchwały Zarządu Klubu o przyjęciu w poczet członków Klubu. 

§7 

W uzasadnionych przypadkach członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy mogą ubiegać się o 
zwolnienie z opłat. 

§8 

Członkowie Rady Klubu zwolnieni są z opłat członkowskich. 
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§9 

Z opłat wpisowych oraz opłat członkowskich zwolnione są dzieci do lat 10 oraz seniorzy od lat 70 

§10 

Z opłat wpisowych zwolnieni są członkowie, których członkostwo jest korzystne dla Klubu 

§11 

Członkowie związani z podmiotami, które zawarły z Klubem szczególną umowę współpracy,  
wnoszą opłaty wpisowe w wysokości 50% opłaty wpisowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


