ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ../2021 z 18.09.2021
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII Śl.I.L-W. W SPRAWIE
WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA OKRES OD IX 2021 DO KOLEJNEGO
ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII ŚL.I.L-W.

Zasady obniżenia, zawieszenia płatności składki członkowskiej, bądź umarzania zaległych
składek miesięcznych członków Ś.I.L-W.
1. Obniżenia, zawieszenia płatności składki członkowskiej, rozłożenia na raty płatności bądź
umarzania zaległych składek miesięcznych dokonuje Rada Śl.I.L-W na pisemny wniosek
zainteresowanego, innego członka samorządu lub członka rodziny, podejmując stosowną
uchwałę.
2. Maksymalne obniżenie składki jest możliwe wyłącznie do wysokości ponoszonych przez
Śl.I.L-W. kosztów (składka na KIL-W plus składka na ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii).
3. Obniżeniu podlegają składki, które powinny być wpłacone w trakcie roku budżetowego, od
miesiąca w którym złożony został wniosek o obniżenie.
4. Do wniosku o obniżenie składki należy dołączyć podpisane oświadczenie o niemożności
osiągania dochodów bądź drastycznego ich obniżenia, lub stosowne dokumenty typu
zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niezdolności do pracy, zaświadczenie z urzędu pracy,
PIT czy inne.
5. Obniżenie składek miesięcznych przyznaje się na okres zawarty we wniosku, jednak nie dłużej
niż na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia po złożeniu nowego wniosku.
6. Rada Śl.I.L-W. zobowiązuje członka samorządu korzystającego z obniżenia składki, do
natychmiastowego powiadomienia Rady Śl.I.L-W. o ustaniu przyczyn powodu, których
składka została obniżona.
7. Zawieszenie płatności składki członkowskiej jest możliwe z przyczyn zdrowotnych członka
samorządu lub innych szczególnych powodów, które muszą być udokumentowane.
8. Zawieszenie płatności składek uchwala się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z możliwością
jego przedłużenia po złożeniu nowego wniosku.
9. Rada Śl.I.L-W. zobowiązuje członka samorządu korzystającego z zawieszenia płatności
składki, do natychmiastowego powiadomienia Rady Śl.I.L-W. o ustaniu przyczyn z powodu
których składka została zawieszona;
10. Umorzenia zaległych składek jest możliwe do wysokości ponoszonych przez Śl.I.L-W.
kosztów (składka na KIL-W plus składka na ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii).
11. W przypadkach skrajnych losowych Rada Śl.I.L-W. może umorzyć zaległe składki w całości,
ale wyłącznie do wysokości łącznej składki za 12 miesięcy.
12. Rozłożenie płatności zaległych składek członkowskich na raty jest możliwy na pisemny
wniosek zainteresowanego.
13. Rada Śl.I.L-W. ustala harmonogram spłat lub przychyla się do harmonogramu
przedstawionego przez zainteresowanego, przy czym okres spłat zaległych składek
członkowskich nie może przekraczać 12 miesięcy.
14. Rozłożenie płatności zaległych składek członkowskich na raty nie zwalnia członka Śl.I.L-W. z
bieżącego opłacania składek.

