
Poznań, 11.12.2019 r. 
 

Uchwała nr 2/12/2019 
Rady Stowarzyszenia Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna  

z dnia 11.12.2019 roku 
 

w sprawie nowych składek członkowskich 
 

 
Na podstawie § 20a, ust. 4, pkt. i Statutu Stowarzyszenia Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna, zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia podejmują 
uchwałę o wysokości składek w 2020 rok. Uchwała otrzymuje następujące brzmienie: 

 
 
 

§ 1 
Opłaty wpisowe zostają ustalone w wysokości: 

1) 200 zł dla instytucji kulturalnych 
2) 500 zł dla pozostałych  podmiotów wstępujących do stowarzyszenia 

 
§ 2 

Składki członkowskie zostają ustalone w wysokości: 
 

1) miasto Poznań – 1 345 590 zł   
2) powiat poznański – 60 000 zł  
3) gminy : 
a) do 10 tys. mieszkańców – 4 000 zł   
b) 10 001 do 20 tys. mieszkańców – 5 000 zł 
c) 20 001 do 30 tys. mieszkańców – 6 000 zł 
d) 30 001 do 50 tys. mieszkańców – 7 000 zł 

e) 50 001 do 70 tys. mieszkańców – 9 000 zł 
4) Międzynarodowe Targi Poznańskie – 30 000 zł 
5) podmioty komercyjne (za wyjątkiem hoteli) w zależności od ilości zatrudnienia: 
a) do 10 osób – 1 500 zł  
b) 11 do 20 osób – 2 500 zł   
c) 21 do 30 osób – 3 500 zł   
d) 31 do 40 osób – 4 500 zł 
e) powyżej 40 osób – 5 000 zł  
6) organizacje samorządu gospodarczego (tj. np. WIT, PIT, WIG) – 500 zł od 
organizacji  
7) instytucje kultury określone w ustawie z 25 października 1991 o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej – 250 zł 
8) hotele – 25 zł od pokoju  
Jeśli członkiem PLOT jest zrzeszenie hoteli bądź spółka hotelarska to składka liczona 

jest wg średniej liczby pokoi we wszystkich hotelach. 
9) osoby fizyczne - 1 000 zł  
10) uczelnie wyższe – 1 000 zł 
11) biura podróży – 500 zł 
12) organizacje sportowe, fundacje, stowarzyszenia za wyjątkiem wymienionych w 
uchwale – 500 zł 

13) restauracje – 500 zł 
14) samorządowe jednostki organizacyjne lub spółki z większościowym udziałem 
samorządu będącego członkiem PLOT z wyjątkiem organizacji kultury – 1 000 zł 
15) stowarzyszenie Metropolia Poznań – 20 000 zł 
 

 
§ 3 



Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. Jednocześnie tego dnia traci moc 
uchwała Rady Stowarzyszenia PLOT nr 1/12/2019 o wysokości składek i opłat wpisowych 
z dnia 11.12.2019 r. 
 

 
§ 4 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady. Liczba głosów członków Rady stanowiła 6/9 
składu Rady, co zgodnie z §20a ust.6 Statutu zapewniło możliwość podejmowania 
uchwał.  
 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Żołądkowski       Jan Mazurczak 

 
Przewodniczący Rady PLOT      Protokolant 


