
                                                                                                                              Koronowo, 04.08.2021

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi” Samociążek zapraszam na  Walne Zebranie
Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 4 września 2021 roku na terenie hydroforni lub w
świetlicy wiejskiej Samociążek- stara szkoła  (w razie opadów deszczu).

SZANOWNI DZIAŁKOWCY na tym Zebraniu będziemy podejmować niezwykle
WAŻNĄ DECYZJĘ  dotyczącą zaopatrzenia naszego ogrodu w wodę pitną.

Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie  11.30 (I termin)  a w przypadku braku
kworum o godzinie 12.00 (II termin).

 Przywołując Statut naszego Stowarzyszenia, przypominam :

- zgodnie z § 12  ust. 6 - w Walnym Zebraniu biorą udział - z głosem stanowiącym członkowie
zwyczajni  Stowarzyszenia,  z  głosem  doradczym  –  członkowie  wspierający  Stowarzyszenia
oraz zaproszeni goście,      

- zgodnie z § 12 ust. 5 Statutu - uchwały Walnego Zebrania podjęte w II terminie, są ważne
bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców
naszego ogrodu.

PORZĄDEK ZEBRANIA :

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji:

a) Mandatowo - Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków

6. Informacja o przyjętych Uchwałach i zgłoszonych wnioskach na Walnym Zebraniu w dniu
19. 06. 2021r. 

7. Przedłożenie  propozycji  Zarządu  nt.  modernizacji  stacji  uzdatniania  wody  pitnej  w
ogrodowej hydroforni.

8. Prezentacja projektu Planu Pracy Zarządu na II półrocze 2021 r.
9. Propozycje Zarządu w sprawach:

-  wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia,
      -  ilości godzin pracy świadczonej na rzecz ogrodu przez działkowca lub wysokości   
         ekwiwalentu za ich niewykonanie,
       -  wysokości opłat wnoszonych po zmianie użytkownika działki,



       -  wynagrodzenia dla członków Zarządu.
10.  Prezentacja preliminarzy finansowych na 2021 r.
11.  Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12.  Dyskusja.
13.  Zatwierdzenie:  

a) wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu,
b) liczby godzin pracy na rzecz ogrodu lub ekwiwalentu za tę pracę, 
c) wysokości opłat wnoszonych po zmianie użytkownika działki,
d) planu pracy na rok 2021 rok,
e) preliminarzy finansowych na  2021 rok,
f) innych – dotyczących działalności ogrodu.     

 
   18.  Wolne głosy i wnioski. 
   19.  Zakończenie obrad

                                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                    Prezes: Krystyna Sosińska-Klimek

UWAGA:
 członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są działkowcy, którzy złożyli deklarację członkowską i

zostali przyjęci Uchwałą Zarządu w poczet członków Stowarzyszenia - § 8 ust. 2 Statutu,
 pozostali  działkowcy (którzy  nie przystąpili  do Stowarzyszenia)  uczestniczą w zebraniu  na

prawach zaproszonych gości,
 działkowców chcących przystąpić do Stowarzyszenia zapraszamy na Zebranie z wypełnioną

deklaracją.

W załączeniu:
1. Sprawozdanie Zarządu za okres 19.06.- 01.08.2021
2. Plan Pracy Zarządu (projekt)
3. Wyniki badań wody pitnej w naszym Ogrodzie

adresy do korespondencji  :
internetowej : biuro@samiswoi.bydgoszcz.pl.
tradycyjnej (papierowej) : ul. Zaułek Poziomkowy 2, 86-031 NIEMCZ
Adres strony internetowej naszego Stowarzyszenia : www.samiswoi.bydgoszcz.pl

 


