
UCHWAŁA Nr 5/2018 

z dnia 18 grudnia 2018r. 

Walnego Zebrania Członków Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

 

Na podstawie § 18 punkt 1 c oraz § 28 pkt. 3 Statutu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej uchwala się wysokość składek na 2019 rok.  

§ 1 

Wysokość wpisowego wynosi 200,- złotych 

   § 2 
Wysokość składki członkowskiej na rok 2019 wynosi: 

Samorząd Województwa Warmińsko –Mazurskiego - nie mniej niż 550.000,00 zł 

Samorząd Powiatowy - nie mniej niż 6.200,00 zł. 

Samorządy Miast do 10 tys. mieszkańców - nie mniej niż 3.700,00 zł. 

Samorządy Miast od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców - nie mniej niż 6.200,00 zł. 

Samorządy Miast od 50 do 100 tys. mieszkańców - nie mniej niż 12.400,00 zł. 

Samorządy Miast od 100 do 150 tys. mieszkańców - nie mniej niż 18.700,00 zł. 

Samorządy Miast powyżej 150 tys. mieszkańców - nie mniej niż 50.000,00 zł. 

Samorządy Gmin do 10 tys. mieszkańców - nie mniej niż 3.700,00 zł. 

Samorządy Gmin powyżej 10 tys. mieszkańców - nie mniej niż 4.900,00 zł. 

Hotele i obiekty noclegowe: 

- do 50 miejsc noclegowych 

- pomiędzy 50-150 miejsc noclegowych 

- powyżej 150 miejsc noclegowych 

 

- 

- 

- 

 

nie mniej niż 1.000,00 zł. 

nie mniej niż 1.500,00 zł. 

nie mniej niż 3.000,00 zł. 

Inne podmioty gospodarcze - nie mniej niż 3.000,00 zł. 

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności 

gospodarczej 

- nie mniej niż 1.200,00 zł. 

Organizacje pozarządowe non profit - nie mniej niż 600,00 zł. 

Lokalne Organizacje Turystyczne - nie mniej niż 600,00 zł. 

Jednostki kultury i nauki  -                                                          nie mniej niż 600,00 zł.  

Związki i stowarzyszenia gmin - nie mniej niż 600,00 zł. 



§ 3 

      Składki członkowskie mogą być wpłacane w 4 ratach do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału. 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 01 stycznia 2019 roku.  

 

Protokolant 
Monika Mikulska  

Przewodniczący Zebrania 
         Jarosław Klimczak 

 

Prezes Zarządu W-M ROT 
         Jarosław Klimczak 

 
      

 


