
Uchwała Nr 14/2015/W 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Tarnowska Organizacja Turystyczna  
z dnia 30 wrze śnia 2015 roku 

 
w sprawie: 
ustalenia wysoko ści składki członkowskiej stowarzyszenia Tarnowska 
Organizacja Turystyczna na rok 2016 
 

Na podstawie § 16 ust 4 Statutu Tarnowska Organizacja Turystyczna Walne Zebranie 

Członków stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym  
 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Składka członkowska w Tarnowska Organizacja Turystyczna na rok 2016 wynosi: 

a) dla samorządów powiatowych powyżej 100 000 mieszkańców – 15 000,00 zł rocznie;  

b) dla miast na prawach powiatu powyżej 100 000 mieszkańców w wysokości – 15 000,00 zł 

rocznie; 

c) dla samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu poniżej 100 000 mieszkańców 

– 5 000,00 zł rocznie;  

d) dla samorządów gminnych powyżej 10 000 mieszkańców – 1000,00 zł rocznie; 

e) dla samorządów gminnych poniżej 10 000 mieszkańców – 500,00 zł rocznie; 

f) dla podmiotów gospodarczych – 300,00 zł rocznie; 

g) dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów – 100,00 zł rocznie; 

h) dla osób fizycznych – 50,00 zł rocznie. 

 
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej wysokości niż określona w ust 1. 

 

§ 2. 

Wysokość wsparcia finansowego przez członków wspierających będzie ustalona w drodze 

porozumienia pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia i członkiem wspierającym. 

 

§ 3. 

Wysokość składki dla członków nowoprzyjętych wynosi 1 część składki rocznej za każdy 
rozpoczęty kwartał członkostwa. 

§ 4. 

Składki za rok bieżący należy przekazywać na konto Tarnowska Organizacja Turystyczna  

prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Tarnowie na nr rachunku  

32 2030 0045 1110 0000 0284 1920 do dnia 30 marca 2016 r. 

 

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr 9/2015/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Tarnowska Organizacja Turystyczna z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości 

składki członkowskiej stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna na rok 2016. 

 

§ 6. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016 roku. 

                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA 

                                                                                                                                                  Jan Czaja 


