Uchwała nr 6/2016
XXXVII Zgromadzenia Ogólnego
Związku Miast Polskich z dnia 3 marca 2016 w Dąbrowie Górniczej
w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast
Polskich w Zabrzu z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: wysokości i terminu
płatności składek członkowskich
Na podstawie § 14 i § 18 pkt 5 Statutu Związku, Zgromadzenie Ogólne Związku postanawia, co
następuje:
§1
W § 3 uchwały dodaje się ust.2 w brzmieniu: „2.W przypadku nieopublikowania przez GUS
danych, o których mowa w ust.1, składka obliczana jest na podstawie ostatnich opublikowanych
danych.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast Polskich.

(-) Zygmunt Frankiewicz
Przewodniczący Prezydium ZO

Uc hw ała n r 5 /20 14
XXX V Zg r o ma dz en ia Og ó ln e g o Z w iązk u M ias t P ols ki ch w Z a br zu
z dn ia 1 3 ma rca 201 4 ro k u
(tekst ujednolicony ze zmianą z dnia 3 marca 2016 r.)
w sprawie: wysokości i terminu płatności składek członkowskich
Na podstawie § 14 i § 18 pkt 5 Statutu Związku, Zgromadzenie Ogólne Związku postanawia, co następuje:
§1
1. Wysokość składki członkowskiej wynosi 0,30 zł od mieszkańca miasta rocznie.
2. Miastom o niżej wymienionej liczbie mieszkańców udziela się następujących ulg:
1) od 100 001 do 500 000
- w wysokości 22 %,
2) od 500 001 do 1.000 000 - w wysokości 33 %,
3) powyżej 1.000 000
- w wysokości 44 %.
3. Składka płatna jest na konto Związku Miast Polskich w terminie do 31 marca roku, którego wpłata dotyczy.
§2
Wysokość składki podlega w następnych latach waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego o przewidywany
wskaźnik inflacji, przyjmowany w projekcie budżetu państwa na rok następny.
Jeżeli wskaźnik w danym roku będzie ujemny, wysokość składki pozostaje na poziomie z roku poprzedniego.
§3
1.Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, opublikowanego przez
Główny Urząd Statystyczny.
2.W przypadku nieopublikowania przez GUS danych, o których mowa w ust.1 składka obliczana jest na
podstawie ostatnich opublikowanych danych.
§4
Miasta przystępujące do Związku w ciągu roku opłacają składkę w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy,
jakie pozostały do końca danego roku, począwszy od miesiąca następującego po dacie przyjęcia, w terminie 1 miesiąca
od daty przyjęcia.
§5
Miasta występujące ze Związku w ciągu roku opłacają składkę w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy,
w których należały do Związku, łącznie z miesiącem, w którym rada miasta podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku.
§6
Niewpłacenie składki w terminie powoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę.
§7
Zarząd Związku informuje miasta o wysokości składki na dany rok najpóźniej do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy.
§8
Traci moc uchwała nr 4/2010 XXXI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu w sprawie
wysokości i terminu płatności składek członkowskich.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
/-/ Ryszard Grobelny
Przewodniczący Prezydium XXXV ZO ZMP

