
 

 

 

Zaproszenie na  

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  

GRUPA ODROLNIKA 

Zarząd Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA 

serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia  

do udziału w Walnym Zgromadzeniu  

 

Termin spotkania: 

29 maja 2017 roku o godz. 18:00 (I termin) 

29 maja 2017 roku o godz. 18:30 (II termin – w przypadku braku quorum w I terminie)    

 

Miejsce spotkania:  

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

 

Liczymy na Państwa obecność. 

 

Z poważaniem 

 

                                                                  Zarząd Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

 

 

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 2016 r. 

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia 

za 2016 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 2016 rok; 

b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok; 

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

Stowarzyszenia za 2016 rok  

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

informacji i objaśnień za rok 2016/ 

d) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok. 

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

działalności Stowarzyszenia za 2016 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 projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek 

członkowskich Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA na rok 2018. Dyskusja nad projektem 

uchwały; 

12. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek 

członkowskich Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA na rok 2018: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich 

Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA na rok 2018; 

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

14. Głosowanie nad określeniem kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia: 
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a) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Stowarzyszenia; 

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania spółki z o.o. Dyskusja nad projektem 

uchwały; 

16. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania spółki z o.o.: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie powołania spółki z o.o.; 

17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyróżniającego go znaku graficznego. 

Dyskusja nad projektem uchwały; 

18. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wyróżniającego go znaku graficznego 

a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyróżniającego go znaku graficznego; 

19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia pieczęci. Dyskusja nad projektem uchwały; 

20. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia pieczęci 

a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pieczęci; 

21. Wybór władz Stowarzyszenia; 

22. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia: 

a) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia; 

b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

c) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia; 

23. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika uprawnionego do 

reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad projektem uchwały; 

24. Głosowanie nad wyborem pełnomocnika stowarzyszenia: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania 

Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej; 

25. Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2017; 

26. Wolne wnioski; 

27. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z par. 10 ust.1 pkt. B) statutu stowarzyszenia Członek zwyczajny stowarzyszenia 

ma prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że koszty związane z organizacją WZC, które nie może podejmować uchwał  

w sprawie objętej porządkiem obrad z powodu braku uczestnictwa członków uprawnionych do głosowania, w sposób 

nieuzasadniony obciążają wszystkich członków Stowarzyszenia. 

 

Zgodnie z § 17 ust 3 statutu stowarzyszenia jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w drugim terminie bez względu 

na liczbę obecnych. 

 


