
 

 

 

Zaproszenie na  

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  

GRUPA ODROLNIKA 

Zarząd Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA 

serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia  

do udziału w Walnym Zgromadzeniu  

 

Termin spotkania: 

30 czerwca 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 18:00 (I termin) 

30 czerwca 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 18:30 (II termin – w przypadku braku quorum  

w I terminie)    

 

Miejsce spotkania:  

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, Rzuchowa 1A, 33-114 Rzuchowa 

 

Liczymy na Państwa obecność. 

 

Z poważaniem 

 

                                                                  Zarząd Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 



 

Stowarzyszenie GRUPA  ODROLNIKA 
Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 

 
www.grupa.odrolnika.pl        e-mail: grupaodrolnika@wp.pl 
KRS: 0000113391,   NIP: 8732919882,   REGON: 852619636 

________________________________________________________________________________ 

Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA 

 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i powitanie uczestników przez Prezesa Zarządu; 

2. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i ważności Zgromadzenia do podejmowania uchwał 

3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza - protokolanta Zgromadzenia: 

4. Przedstawienie głównych punktów regulaminu obrad i statutu, w tym sposobu podejmowania 

uchwał przez Walne Zgromadzenie. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 30 czerwca 2015 roku. 

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia 

za 2015 rok. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu. 

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniem Kom. Rewizyjnej. 

8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok; 

b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok; 

c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności 

Stowarzyszenia za 2015 rok  

/ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych 

informacji i objaśnień za rok 2015/ 

d) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na cele 

statutowe stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA 

e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z 

działalności Stowarzyszenia za 2015 rok 

 

9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu; 

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu; 

a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; 

11. Przedstawienie projektów uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2017 

rok. Dyskusja nad projektem uchwały; 

12. Głosowanie nad przyjęciem wysokości składek członkowskich w 2017 roku: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2017 rok; 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia 

14. Głosowanie nad określeniem kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia; 

15. Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2016; 

16. Wolne wnioski; 

17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 


