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Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

które odbędzie się  25 czerwca 2020 r. tj. czwartek o godzinie 17.00 
W związku z sytuacją związana z COVID-19 i brakiem możliwości funkcjonowania organów Stowarzyszenia 

„Na Śliwkowym Szlaku” w dotychczasowej formie zebranie odbędzie się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

(Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu: Na stronie 

www.nasliwkowymszlaku.pl będzie bezpośrednia transmisja obrad, osoby chcące 

uczestniczyć w obradach muszą się zalogować na platformie udostępnionej do przebiegu 

zebrania, po otrzymaniu kodu dostępu. W tym celu należy skontaktować się  z biurem 

stowarzyszenia przed rozpoczęciem obrad) 

 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza 

Walnego Zebrania. 

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 r. oraz 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. 

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w 2019 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2019 r.  

oraz udzielenia Radzie Stowarzyszenia absolutorium za 2019 r. 

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności oraz finansowego Zarządu Stowarzyszenia  

za 2019 r.  

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Zarządu za 

2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności oraz 

finansowego Zarządu za 2019 r. oraz udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia 

absolutorium za 2019 r.  

8. Przedstawienie Raportu Zespołu ds. Monitoringu  i Ewaluacji z wdrażania Strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 2019 r. oraz podjęcie uchwały  

w sprawie jego przyjęcia.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 
 

 

Zgodnie z art. 21 Statutu Stowarzyszenia kworum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego Zebrania wynosi połowę członków. W braku kworum zwołuje się 

drugi termin Walnego Zebrania. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie. W takim 

przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z tym zastrzeżeniem, że uchwała  w sprawie zmiany Statutu 

i rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

http://www.nasliwkowymszlaku.pl/

