UCHWAŁA nr 4/XXXZWZSC/2019
Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
z dnia 24 czerwca 2019 roku.
w sprawie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich

Na podstawie § 19 lit. c) Statutu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej uchwala się, co następuje:
1. Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych będących jednostkami
samorządu terytorialnego wynosi:
nie mniej niż 1 600,00 zł.
a) Dla gmin wiejskich
nie mniej niż 3 100,00 zł.
b) Dla gmin miejsko – wiejskich
c) Dla gmin miejskich:
• Do 50.000 mieszkańców
nie mniej niż 4 600,00 zł.
• Od 50.000 do 100.000 mieszkańców
nie mniej niż 7 700,00 zł.
nie mniej niż 15 500,00 zł.
• Od 100.000 do 500.000 mieszkańców
• Powyżej 500.000 mieszkańców
nie mniej niż 40 000,00 zł.
d) Dla powiatów
nie mniej niż
6 000,00 zł.
e) Dla Województwa Dolnośląskiego
nie mniej niż 500 000,00 zł.
2. Wysokość rocznej składki dla członków zwyczajnych będących Lokalnymi Organizacjami
Turystycznymi (LOT) wynosi:
a) Dla LOT, której wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będące członkami LOT są
jednocześnie członkami zwyczajnymi DOT
nie mniej niż 1 600,00 zł.
b) Dla LOT, której nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będące członkami
LOT są jednocześnie członkami zwyczajnymi DOT
nie mniej niż 1 600,00 zł. plus od
każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem LOT i nie będącej
członkiem zwyczajnym DOT 50% minimalnej składki przewidzianej dla właściwej
jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wysokość rocznej składki członkowskiej dla pozostałych członków zwyczajnych, nie
będących jednostkami samorządu terytorialnego oraz nie będących Organizacjami
Turystycznymi wynosi, z zastrzeżeniem ust. 4:
a) Dla
podmiotów
nie
zatrudniających
pracowników,
bądź
zatrudniających
do 10 pracowników
nie mniej niż 1 600,00 zł.
b) Dla podmiotów zatrudniających od 11 do 20 pracowników
nie mniej niż 3 100,00 zł.
c) Dla podmiotów zatrudniających od 21 do 50 pracowników
nie mniej niż 4 600,00 zł.
d) Dla podmiotów zatrudniających od 51 do 100 pracowników
nie mniej niż 6 000,00 zł.
e) Dla podmiotów zatrudniających powyżej 100 pracowników
nie mniej niż 7 700,00 zł.
4. Dla podmiotów gospodarczych działających w różnych dziedzinach gospodarki oraz
prowadzących zorganizowane oddziały branżowe do obliczenia wysokości składki
członkowskiej bierze się pod uwagę liczbę pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu
działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska, określonej w odrębnym
oświadczeniu pisemnym.

5. Roczne składki członkowskie płatne są w terminie do 31 stycznia każdego roku.
6. Członkowie przystępujący do DOT w drugiej połowie roku, płacą składkę równą połowie
rocznej składki w roku przystąpienia do DOT.
7. Wystąpienie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia DOT nie powoduje wygaśnięcia
obowiązku płatności rocznej składki członkowskiej za rok, w którym nastąpiło wystąpienie z
DOT, przy czym termin płatności składki członkowskiej upływa w dniu podjęcia przez
członka zwyczajnego decyzji o wystąpieniu z DOT.
8. Za zwłokę w płatności składki członkowskiej naliczane będą ustawowe odsetki określone
odrębnymi przepisami.
9. W przypadku zaległości w terminach płatności rocznej składki członkowskiej, Zarząd
Stowarzyszenia DOT przystąpi do jej egzekucji wraz z odsetkami na drodze postępowania
cywilnego.
10. Tracą moc dotychczasowe uchwały ustalające wysokość i tryb opłacania składek
członkowskich.
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Przewodniczący XXX ZWZSC

