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 Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Ogrodowego... (przykład)


W dniu... 2014 r. w... odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Ogrodowego...

W zebraniu udział wzięło... osób (załącznik – lista obecności wraz z oświadczeniem).

Obrady otworzył/-a... przedstawiając proponowany porządek zebrania. Przypomniał/-a o składaniu podpisów i podawaniu danych na liście członków założycieli przez osoby, które chcą stać się członkami nowego stowarzyszenia ogrodowego.

Porządek zebrania założycielskiego stowarzyszenia ogrodowego:
1/ wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,
2/ podjęcie uchwały o wyodrębnieniu ze struktur PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego
2a/ zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu,
2b/ wybranie komitetu założycielskiego, 
3/ wybranie zarządu Stowarzyszenia,
4/ wybranie komisji rewizyjnej Stowarzyszenia,
5/ wybranie komisji rozjemczej Stowarzyszenia,
6/ wolne wnioski.


Przebieg zebrania założycielskiego

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu, 
a/ przyjęto go jednogłośnie, lub 
b/ został przyjęty po wprowadzeniu i przegłosowaniu proponowanych zmian


1/ wybór przewodniczącego i protokolanta oraz komisji skrutacyjnej
Na przewodniczącą/ego zebrania zgłoszono:...
na protokolanta/tkę zgłoszono:...
do komisji skrutacyjnej liczącej głosy zgłoszono:…

W wyniku głosowania jawnego / tajnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego:..., protokolantkę/ta: oraz do komisji skrutacyjnej następujące osoby:...


2/ podjęcie uchwały o wyodrębnieniu ze struktur PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego oraz przyjęciu statutu i powołaniu komitetu założycielskiego

Przewodniczący odczytał projekt uchwały o wyodrębnieniu się ze struktur Polskiego Związku Działkowców i powołaniu Stowarzyszenia Ogrodowego... 

W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto: ……… głosami za, wstrzymało się …………. osób, przeciwko ……….. osób (uchwała nr 1/2014).

Uchwała  o wyodrębnieniu ROD ze struktur PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia uzyskała  wymaganą ustawą liczbę głosów, w pierwszym/drugim terminie. W związku z powyższym wchodzi  w życie z dniem uchwalenia.

2a/ zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu
a/ w głosowaniu jawnym projekt przyjęto jednogłośnie i podjęto uchwałę o przyjęciu statutu (uchwała nr 1/2014)
lub
b/ uchwałę zatwierdzającą statut przyjęto jednogłośnie po wprowadzeniu proponowanych zmian itp.

2b/ wybranie komitetu założycielskiego
zgłoszenie kandydatur, 
wyrażenie przez zgłoszonych zgody / niezgody na kandydowanie,
przyjęcie trybu głosowania /jawne lub tajne/
a/ w głosowaniu jawnym przewodniczący liczy głosy – głosujących za:…, przeciw:… i wstrzymujących się:…
lub
b/ w głosowaniu tajnym:
	głosowanie, 

ogłoszenie wyników: poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1/ .................................................
2/ ...................................................
	3/ ...................................................

            .
Podjęcie uchwały o powołaniu komitetu założycielskiego (uchwała nr 1/2014) i upoważnienie go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.


3/ wybranie zarządu Stowarzyszenia
Procedura wyborcza podobna, jak przy wyborze komitetu – według wybranego wariantu – najczęściej zarząd wybiera się w głosowaniu tajnym.
Po wyborze i ukonstytuowaniu się zarządu podjęto uchwałę o powołaniu zarządu oraz określenie funkcji pełnionej przez poszczególne osoby wybrane do zarządu /prezesa, wiceprezes, sekretarz, skarbnik/ (uchwała nr 2/2014)


4/ wybranie komisji rewizyjnej
Procedura wyborcza podobna jak przy wyborze komitetu – według wybranego wariantu. 
Po ukonstytuowaniu się komisji rewizyjnej podjęto uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej (uchwała nr 3/2014).


5/ wybranie komisji rozjemczej
Procedura wyborcza podobna, jak wyżej – według wybranego wariantu.
Po wyborze i ukonstytuowaniu się zarządu podjęto uchwałę o powołaniu komisji rozjemczej (uchwała nr 4/2014)


6/ wolne wnioski
Zgłoszono potrzebę uchwalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Ogrodowym… Zaproponowano składkę w wysokości... Odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział… osób, z czego …. głosowało za, …. przeciwko, … wstrzymało się od głosowania. Uchwałą nr… przyjęto wysokość składki…

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym zebranie zakończono.


Załączniki do protokołu:
1/ lista obecności,
2/ uchwała nr 1/2014 o wyodrębnieniu ze struktur PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia oraz przyjęciu statutu i powołaniu komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Ogrodowego…
3/ pozostałe uchwały podjęte na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Ogrodowego…:
	uchwała nr 2/2014 o wyborze zarządu
	uchwała nr 3/2014 o wyborze komisji rozjemczej
	uchwała nr 4/2014 o wyborze komisji rewizyjnej




Przewodnicząca/-y                         Protokolant/-ka zebrania
(podpis)                                          (podpis)


