Propozycja zmiany Regulaminu Klubu
stan na 04.03.2013

Obecne sformułowanie
§11
Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK z macierzystego Oddziału opłacających w nim
roczną składkę członkowską PTTK a także członków zwyczajnych PTTK z innych
kółklubów i oddziałów PTTK przyjętych do Klubu przez Zarząd Klubu, którzy swą
przynależność do Klubu potwierdzają opłacaniem tylko dodatkowej składki klubowej w
wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Klubu.

Proponowane sformułowanie
§11
1. Klub zrzesza członków zwyczajnych PTTK z macierzystego Oddziału, opłacających w
nim roczną składkę członkowską PTTK oraz składkę klubową, a także członków
zwyczajnych PTTK z innych oddziałów/kół/klubów PTTK przyjętych do Klubu przez Zarząd,
którzy swą przynależność do Klubu potwierdzają opłacaniem składki klubowej w wysokości
uchwalonej przez Walne Zebranie Klubu.
2. Składka klubowa, o której mowa w ust. 1., służy do pokrycia bieżących kosztów
działalności Klubu, których nie sposób pokryć z innych źródeł.
3. Zarząd Klubu jest zobowiązany do rozliczenia wykorzystania składki klubowej, o której
mowa w ust. 1., przed Walnym Zebraniem Klubu.

Uzasadnienie
Obecnie, składkę klubową opłacają tylko czlonkowie PTTK, którzy kupują “znaczek” na dany rok
w innym kole/oddziale. Jest to symboliczna opłata 5 zł, przychody z której w całości są
przeznaczone na działania bieżące Klubu. Członkowie, opłacający składkę PTTK w naszym
Klubie, dodatkowej składki klubowej nie muszą opłacać.
Ponieważ składka PTTK w całości stanowi przychód jednostek innych, niż KInO Stowarzysze

(konkretnie jest to przychód Oddziału i ZG), to symboliczne 5 zł od członków opłacających
składkę PTTK w innych kołach/oddziałach stanowi jedyny bezpośredni przychód kasy Klubu.
Paradoksalnie, zatem bardziej się przyczyniają do finansów Klubu osoby, które opłacają składkę
PTTK gdzieś indziej, niż członkowie Koła nr 44 kupujący “znaczek” u Ani.
Pierwszy rok działalności Klubu pokazał, że potrzebne jest niewielkie acz pewne źródło
przychodów na pokrycie pewnych kosztów. Przykłady:
 materiały biurowe i organizacyjne: pieczątka, papier do drukowania, segregatory etc.
 koszty druku i laminowania map na imprezach bez wpisowego (typowo w ramach spotkań
klubowych)
 inne, nagłe potrzeby.
Dlatego proponujemy zmianę zasad opłacenia składki klubowej  płaciliby ją wszyscy członkowie
Klubu, niezależnie od miejsca wykupienia “znaczka” do legitymacji PTTK. Proponujemy
wysokość 10 zł od osoby na rok (25% pełnej i 50% ulgowej składki rocznej PTTK), co przy
obecnym poziomie członkostwa umożliwia Zarządowi dysponowanie kwotą ok. 250300 zł na
ww. wydatki, niemożliwe do pokrycia w inny sposób.
Oczywiście, Zarząd będzie zobowiązany rozliczyć się z wykorzystania tych środków, a w
przypadku ich niewykorzystania, następne Walne Zebranie może ew. obniżyć/znieść składkę.

