Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby
czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.

Uchwała nr 1/01/2022
z dnia 10 stycznia 2022r.
zarządu Stowarzyszenia Arka Ocalenia w sprawie ustalenia trybu uiszczania składki członkowskiej.
Zarząd Stowarzyszenia Arka Ocalenia działając na podstawie § 24 statutu uchwala, co następuje:
§1
1. Składka członkowska w wysokości 60 zł rocznie, której wysokość została określona niniejszą uchwałą
Zarządu Stowarzyszenia Arka Ocalenia, płatna jest jednorazowo w terminie do dnia 30 marca
każdego roku składkowego w formie przelewu bankowego, pocztowego na rachunek bankowy
Stowarzyszenia Arka Ocalenia:
Bank Spółdzielczy w Jaworznie 73 8445 0007 0000 0000 3548 0001
2. W tytule wpłaty należy obowiązkowo wskazać imię i nazwisko członka Stowarzyszenia z dopiskiem:
„składka członkowska za dany rok składkowy”.
3. Składkę członkowską za kolejny rok należy uregulować do dnia 30 marca bieżącego
roku
§2
1. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej jest dowód wpłaty zawierający, co
najmniej:
2. Imię i Nazwisko członka Stowarzyszenia,
3. Okres, za który opłacana jest składka.
4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt 1 umożliwiających
identyfikację członka i tytułu wpłaty, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się,
jako nieopłaconą.
§3
1. Ewidencję Składek Stowarzyszenia Arka Ocalenia związaną z opłacaniem składek członkowskich
prowadzi wiceprezes ds. finansowych zarządu stowarzyszenia.
2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana w ust. 1 sporządza
wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę.
3. Ewidencja Składek Stowarzyszenia jest jawna dla jego członków. Każdy ma prawo zwrócić się do
Zarządu o przekazanie informacji o prawidłowości wnoszenia przez niego składek, a także
prawidłowości ich ewidencjonowania.
4. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej
Stowarzyszenia. Adres strony http://www.arkaocalenia.pl/

Zarząd Stowarzyszenia Arka Ocalenia
1. Prezes Zarządu

- Edward Michalik

2. Wiceprezes ds. Ekonomicznych

- Dorota Radecka Chłosta

3. Wiceprezes ds. Technicznych

- Marcin Fic

Podstawa prawna:
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