
Ustka, dnia 21 września 2022 r.
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 30 września 2022 r. o godz.16.30 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Wyborcze członków, na które serdecznie zapraszamy.W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin na dzień30 września 2022 r. o godz. 16.45.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B.
Prawo do głosowania oraz zasiadania w organach Klubu mają wyłącznie członkowie zwyczajni( § 12 Statutu).
Na zebraniu przedstawione zostaną plany organizacji zajęć w nadchodzącym sezonie.
PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego CSW OPTY.2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania).3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie REGULAMINU ZEBRANIA CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka.5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021.7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.8. Dyskusja nad sprawozdaniami.9. Podjęcie uchwał w sprawach:a. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021,b. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021,c. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021,d. udzielenia absolutorium Zarządowi.10. Dyskusja nad zmianą logo Klubu (propozycje zostaną przedstawione na zebraniu).11. Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany logo Klubu.12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.13. Zakończenie obrad.
/-/ Zarząd



RegulaminWALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka
§ 11. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu.2. Po otwarciu Walnego Zebrania członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania,Sekretarza Zebrania – tworzących Prezydium Zebrania, oraz członków Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.§ 21. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Zebrania należy:1) prowadzenie Zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutemoraz niniejszym regulaminem,2) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz zgłoszonych wnioskóww sprawie zmiany porządku obrad,3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności Zebrania,4) udzielenie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,5) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,6) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał izamknięcie Walnego Zebrania,7) podpisanie wraz z protokolantem sporządzonego przez niego protokołu,8) protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolantaZebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączonąlistę obecności członków zwyczajnych CSW OPTY Ustka.2. Zadaniem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lubwstrzymujących się podczas każdego głosowania.§ 31. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (jedna osoba = jeden głos) mająpełnoletni członkowie zwyczajni CSW OPTY Ustka.2. Udział w głosowaniu może odbywać się przy wykorzystaniu pełnomocnictwa, którego oryginałpowinien być Komandorowi Klubu lub innemu Członkowi Zarządu zaraz po otwarciu Zebrania.§ 4Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z wyłączeniemwyborów do organów Klubu oraz innych spraw, dla których przewidziane zostało tajne głosowanie.§ 5W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani Statutem CSW OPTY rozstrzygaPrezydium Walnego Zebrania.


