
ZARZĄD STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH 
W SŁUBICACH „ODRA" 

Słubice 16.052022r . 

ma zaszczyt zaprosić na Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 14.06.2022r. o godz. 14.30 
w Malej Auli Collegium Polonicum w Słubicach. 

Porządek obrad: 
1. Sprawdzenie listy obecności . 
2. Przywitanie zebranych i za.proszonych gości. 
3. Omówienie zasad głosowania. 
4. Wybór komisji skrutacyjnej 
5. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza zgromadzenia. 
6. Prz)jęcie porządku obrad. 
i . Wybór komisji uchwał i wniosków. 
8. Odczytanie Protokołu ze Zgromadzenia Członków z dnia 27.07.202lr. 
9. Przedstawienie raportu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021. 
IO. Informacja o realizacji działań Zarządu w roku 2021r. 
11 . Przedstawienie projektu Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia raportu z działalności stowarzyszenia za rok 2021. 
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021r. 
13. Omówienie sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej. 

L 

14. Przedstawienie projektu Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2021 . 
15. Przedstav.ienie sprawozdania finansowego za rok 2021. 
16. Przedstawienie projektu Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021. 
17. Przedstawienie projektu Uchwały nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. 
18. Pytania i wyjaśnienia do Uchwał od 1 do 4. 
19. Głosowanie nad uchwałami od 1 do 4 
20. Przerwa techniczna 20min. 
21. Przxjmowanie pytań do dyskusji. 
22. Ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałami od 1 do 4 ujętymi w niniejszym porządku obrad. 

- Uch\vała nr 1.. ...... ... ...................... ......... ............. . - Uchwała nr 2 ....... . .. .... ..... ..... .... .. ..... .. .... . . 
- Uchwała nr 3........ .. .............. .. .... ... ...... .... - Uchwała nr 4 ......... ................. ........ .......... ......... . 

23. Wolne wnioski i dyskusja /głos mogą zabrać tylko zapisani do dyskusji/. 
24. Zakończenie obrad. 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „ODRA" 

SKARBNgl · ~JA YSZENIJ'... 

„ CV 
Honor ta omrnel 

UWAGA, i I 
I. W przypadku nie uzyskan ia quorum w pierwszym terminie, ogłaszamy drugi termin 15 min. po pierwszym. 
2, Z projektami uchwal i Protokołem z dnia 27.07 2021 r. można zapomać się w biuru Stowarzyszenia „ODRA~ oraz na tablicy oglosz.:ń przy biurze targowi ska 3. Przypominamy, iż zgodnie ze Statutem w Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącmie członkowie Stowarzyszenia osobiście. 4. Przypominamy o obowiązl1l płacenia składek członkowskich na bieżąco . 


