
 
Porządek obrad 

Walnego Zgromadzenia Członków 
TSKMN w Zielonej Górze 

w dniu 11.lutego 2023 r. rozpoczętego o godz. 12:00 
a w przypadku braku quorum – w drugim terminie tzn. o godz.12:30 

 
1. Powitanie przybyłych przez Przewodniczącego Zarządu i przyjmowanie składki 
członkowskiej za rok 2023 
2. Przedstawienie Zgromadzeniu propozycji, by na osobę prowadzącą dzisiejsze 
Zgromadzenie wybrać Pana Jana Grzegorczyka i przegłosowanie tej propozycji 
3. Wybór protokolanta 
4. Przekazanie informacji, ilu Członków w roku 2022 opłaciło składkę członkowską, 
gdyż quorum  oznacza minimum 50 % tej liczby 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (min 2 osoby), która w swoim protokole określi, czy na 
Zgromadzeniu uzyskano quorum – przy braku: odczekanie do drugiego terminu. Komisja 
dopilnuje również, by lista obecności była przez uczestników wypełniona i podpisana. 
6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał 
7. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu z pracy Zarządu, 
wybranego na Zgromadzeniu w dniu 29.maja 2022 r. 
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, w którym oceniona jest 
działalność statutowa i finansowa Zarządu, w tym stan majątkowy Towarzystwa na dzień 
31.12.2022 r., oraz opinia, czy ustępującemu Zarządowi Zgromadzenie winno udzielić 
absolutorium, czy nie. 
9. Dyskusja nad w/w sprawozdaniami i ew. redakcja wniosków dla przyszłego Zarządu, 
oraz głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium 
10. Wybór nowego Przewodniczącego Zarządu. Osoba kandydująca winna przedstawić 
Zgromadzeniu (w języku niemieckim i polskim) własną wizję kierowania pracami Zarządu. 
W wypadku, gdy żadna z osób biorących udział w Zgromadzeniu nie zgłosi swojej 
kandydatury, lub odrzuci kandydaturę zgłoszoną z sali, wówczas Walne Zgromadzenie 
podejmie uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, oraz wybierze Komisję Likwidacyjną 
(zgodnie z zapisem § 30 ust. 2 naszego statutu). Skład tej Komisji zostanie przedstawiony 
Sądowi Rejestrowemu wraz ze stosowną uchwałą Zgromadzenia. W takiej sytuacji punkty 
11, 12 i 13 niniejszego porządku obrad przestają mieć znaczenie. Natomiast gdy 
kandydatów będzie więcej niż jeden – wybory będą tajne. Komisja Skrutacyjna ogłosi 
wynik głosowania. W wypadku równości głosów – przeprowadzone zostanie ponowne tajne 
głosowanie, a przy powtórnej równości głosów przeprowadzone zostanie losowanie. 
11. Wybór 6 członków Zarządu 
12. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 - 5osób) 
13. Zgłaszanie wniosków pod adresem nowego Zarządu i głosowanie nad tymi 
wnioskami 
14. Przejęcie przez Prowadzącego Zgromadzenie: 
a.) Listy obecności od Komisji Skrutacyjnej, 
b.) Protokołu Komisji Skrutacyjnej, 
c.) Protokołu Komisji Wniosków i Uchwał. 
15. Odczytanie protokołu ze Zgromadzenia i podpisanie go przez Protokolanta i 
Prowadzącego Zgromadzenie      
 


