STOWARZYSZENIE OGRODOWE
„Nasz Ogródek” w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Kaczorowy 12A
NIP 685-232-82-95 Regon 36108436500000
KRS 0000549967

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” w Jaśle
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,
które odbędzie się, w dniu 28 kwietnia 2018 roku (sobota)
w Domu Działkowca, ul. Kaczorowy 12A
Początek obrad
w I terminie godz. 15 00 - gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków Stowarzyszenia,
w II terminie godz. 1530- jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość (co najmniej połowa liczby
członków Stowarzyszenia). Zebranie w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał, które zapadają zwykłą
większością głosów uczestników Zebrania. Podjęte uchwały są ważne i obowiązują wszystkich członków.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
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Otwarcie zebrania.
Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2017 rok, (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności w 2017 r.
Sprawozdanie Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia z działalności w 2017 r.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
Dyskusja.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia (merytorycznego i finansowego).
Zatwierdzenie sprawozdań komisji rewizyjnej i rozjemczej.
Przedstawienie propozycji pozostawienia bez zmian (zgodnie z Uchwałami nr 6 i 7 Walnego Zebrania w 2016 r.) zasad
wnoszenia wpisowego i opłaty inwestycyjnej przez nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, struktury i wysokości
składki członkowskiej, opłaty ogrodowej oraz liczby godzin pracy na rzecz Ogrodu i ekwiwalentu za tę pracę.
Przedstawienie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- zasad wnoszenia wpisowego i opłaty inwestycyjnej przez nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
- wysokości składki i opłaty na rzecz ogrodu,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę,
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 r.,
- innych dotyczących działalności ogrodu.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
Zapraszamy serdecznie i prosimy o punktualne przybycie.
Za Zarząd Stowarzyszenia:

Jasło, dnia 7 kwietnia 2018 r.

Jan Paweł Łucki
Prezes Zarządu

