
 

UCHWAŁA NR 3/I/2019 

WALNEGO ZEBRANIA PROT 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 
w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2019 

oraz zasad ich pobierania 
 

Na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Walne 

Zebranie PROT uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się następującą wysokość składek dla członków Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej (PROT) na rok kalendarzowy 2019: 

1) Samorząd Województwa Pomorskiego  nie mniej niż 950 000 PLN 

2) gminy: 

a) Gdańsk   nie mniej niż 400 000 PLN 

b) Gdynia nie mniej niż 230 000 PLN 

c) Sopot nie mniej niż  60 000 PLN 

3) pozostałe gminy  nie mniej niż   5 000 PLN 

4) pozostałe powiaty  nie mniej niż   4 000 PLN 

5) Port Lotniczy Gdańsk nie mniej niż 25 000 PLN 

6) Przedsiębiorcy- Osoby prawne, osoby fizyczne 

 i inne jednostki organizacyjne nie posiadające  

osobowości prawnej – prowadzące we własnym 

 imieniu działalność gospodarczą lub zawodową  nie mniej niż   3 000 PLN  

7) lokalne organizacje turystyczne                                         nie mniej niż 700 PLN  

8) fundacja i stowarzyszenia nie mniej niż  300 PLN   

9) izby gospodarcze  nie mniej niż  800 PLN 

10) stowarzyszenia gmin                                                      nie  mniej niż 2 000 PLN  

11) Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie         nie mniej niż 800 PLN 

12) Uczelnie Wyższe, instytucje kultury,                                 nie mniej niż 400 PLN 

            Instytucje badawcze oraz inne jednostki organizacyjne   

§ 2 

1. Składka członkowska przekazywana jest - zależnie od decyzji członka - jednorazowo w 

pełnej wysokości do dnia 28 lutego 2019 r. albo w dwóch ratach: pierwsza rata do dnia 28 

lutego 2019 r. w wysokości 70% należnej składki, druga rata do dnia 15 czerwca 2019 r. 

w wysokości 30% należnej składki. 

2. Na umotywowany wniosek członka PROT, Zarząd może podjąć decyzję o ustaleniu 

terminów wpłaty składek w innych uzgodnionych terminach. 

§ 3 

W przypadku zaistnienia konieczności realizowania nowych zadań wymagających 

zwiększonego finansowania, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, do dokonania 

uzgodnień z wybranymi członkami PROT, zainteresowanymi finansowaniem zadania, w celu 

opłacenia składki w wysokości wyższej niż określona w § 1. 

§ 4 

W przypadku podwyższenia składki przez Walne Zebranie w trakcie roku kalendarzowego, w 

którym obowiązuje uchwała, termin zapłaty pozostałej kwoty składki członkowskiej, 

przewyższającej składkę ustaloną w § 1, upływa 15 grudnia roku kalendarzowego, w którym 

uległa zmianie wysokość składki członkowskiej.  

§ 5 

Podmioty przystępujące do PROT w trakcie roku kalendarzowego zobowiązane są do 

uiszczenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w pełnej wysokości zgodnie 

z § 1 niezależnie od daty przystąpienia, na zasadach określonych w § 2, lub w terminie 30 dni 

od daty przyjęcia przez Zarząd deklaracji członkowskiej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

……………………………… 

Przewodniczący Zebrania 

 


