
PROGRAM 

  WALNEGO   ZEBRANIA   CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA   NA   RZECZ   DZIECI   I  OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W   KROTOSZYNIE 

w dniu  14 marca 2019 roku  

godz. 16:00 w pierwszym terminie 

Miejsce; Krotoszyn ul. Kobylińska 9A 

 

Cześć 1. 

I. Otwarcie zebrania. 

II. Wybór prezydium w drodze głosowania jawnego 

III. Przedstawienie projektu regulaminu obrad 

IV. Wybór komicji skrutacyjnej 

V. Przedstawienie wniosków do regulaminu 

VI. Przyjęcie regulaminu obrad 

VII. Przedstawienia Sprawozdania z działalności finansowej i społecznej Stowarzyszenia. 

VIII. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

IX. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

X. Wybór członków Zarządu 

XI. Zmiany do regulaminu WTZ 

XII. Wybór członków Komisji Rewizyjnej 

XIII. Ustalenie kwoty zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd Stowarzyszenia 

XIV. Uchwalenie nowych regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

XV. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał Walnego Zebrania. 

XVI. Zamknięcie obrad 

 

 

 



REGULAMIN OBRAD 

(Projekt) 

Zgodnie z §16 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w 

Krotoszynie zwołano w dniu 14 marca 2019 roku Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

Walne zebranie poprowadzi Przewodniczący a protokół sporządzi Sekretarz. Osoby te zostaną 

wybrane w głosowaniu jawnym z pośród członków stowarzyszenia na zasadzie zwykłej 

większości głosów. 

I. Zebranie zwołano w celu; 

1. Przedstawienia Sprawozdania z działalności finansowej i społecznej 

Stowarzyszenia za rok 2018. 

2. Odczytania protokołu Komisji Rewizyjnej 

3. Udzielenia absolutorium Ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. 

4. Wyboru nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Uchwalenia nowych regulaminów funkcjonowania Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej w tym ustalenie pełnomocnika Walnego Zebrania do spraw 

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, ustalania wynagrodzenia i nagród 

dla zatrudnianych członków Zarządu Stowarzyszenia 

6. Wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym WTZ 

7. Ustalenia kwoty zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd 

Stowarzyszenia 

II. Obliczanie wyników głosowania dokonuje komisja skrutacyjna w 2 osobowym 

składzie wybrana przez Walne Zebranie Członków. 

III. Wybór siedmiu członków zarządu następuje w drodze głosowania tajnego poprzez 

zaznaczenie na karcie do głosowania w kwadraciku na którą osobę głosuje z pośród 

zgłoszonych kandydatów. Kandydat który uzyska 50%+1 głosów zostaje wybrany do 

Zarządu. Jeżeli kandydat nie uzyska 50%+1 głosów następuje ponowne zgłaszanie 

kandydatów i głosowanie tajne do skutku wyboru siedmiu członków zarządu. 

IV. Ustalenie funkcji w zarządzie zostanie dokonane poprzez głosowanie jawne w gronie 

wybranych członków zarządu na zasadzie zwykłej większości głosów. 

V. Wybór pięciu członków komisji rewizyjnej zostanie dokonane poprzez głosowanie 

tajne poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania w kwadraciku na którą osobę 

głosuje z pośród zgłoszonych kandydatów. Kandydat który uzyska 50%+1 głosów 

zostaje wybrany do Komisji. Jeżeli kandydat nie uzyska 50%+1 głosów następuje 

ponowne zgłaszanie kandydatów i głosowanie tajne do skutku wyboru pięciu 

członków zarządu. 

VI. Ustalenie funkcji w Komisji Rewizyjnej zostanie dokonane poprzez głosowanie jawne 

w gronie wybranych członków komisji na zasadzie zwykłej większości głosów. 

VII. Zatwierdzenie regulaminów funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej nastąpi w 

drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów. 

VIII. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego WTZ nastąpi w drodze 

głosowania jawnego zwykłą większością głosów. 

IX. Ustalenie kwoty zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd Stowarzyszenia 

nastąpi w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów. 

X. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał Walnego Zebrania nastąpi w drodze głosowania 

jawnego zwykłą większością głosów. 


