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Porządek obrad 

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego 

w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania. 

3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad. 

4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wniosków i Uchwał. 
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2020. 

6. Omówienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2020. 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok 

2) pokrycia strat za 2020 rok 

3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Kaliskiego Towarzystwa                       

Kolarskiego za 2020 rok 

4) udzielenia absolutorium Zarządowi Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego za 
działalność w roku 2020 

11. Dyskusja, wolne wnioski. 

12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał. 
13. Zakończenie Zebrania. 
 

 

      

Protokolant Zebrania       Przewodnicząca Zebrania 
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Regulamin obrad 
Sprawozdawczego Walnego  Zebrania Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego  

w dniu 14 kwietnia 2021 r. 
 
 

Na podstawie § 17 statutu Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu uchwala się co 
następuje: 
 

1.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego  w Kaliszu, 

zwane w dalszej części „Zebraniem”, jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest prawomocne przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w 
drugim terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych 
członków.                                                                                                                                 
 

2. W Zebraniu uczestniczą : 
 

1) z głosem stanowiącym –  członkowie zwyczajni Towarzystwa,  

2) z głosem doradczym – pozostali członkowie oraz zaproszeni goście. 
 

3. Zebranie otwiera  prezes Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, który przeprowadza wybory 

przewodniczącego i protokolanta Zebrania. 

 
4. Zebranie prowadzi przewodniczący Zebrania. 

 

5. Zebranie dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym : 
Komisji Mandatowej w liczbie 3 członków, która na podstawie list obecności stwierdza 

prawomocność Zebrania.   

Komisji Wniosków i Uchwał w liczbie 3 członków, która przygotowuje projekt uchwały 
Zebrania. 
Komisje dokonują wyboru przewodniczącego i sporządzają ze swoich czynności 
sprawozdanie. 

 

6. Zebranie obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach podejmuje 
uchwały. 

 

7. Zebranie podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym, zarządzanym przez 
przewodniczącego. 

 

8. Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń oraz stosownie                          

do potrzeb zarządza przerwy w obradach. 
 

9.   W innych sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga statut Towarzystwa.  
 

 
 

 

 

Protokolant Zebrania       Przewodnicząca Zebrania 
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