
file_0.wmf
 





file_1.wmf
 







file_2.wmf
 





Wrocław, 13.04.2010 r. 


 Protokół z  Walnego Zebrania Członków
 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Ekierka”
Z dnia 13.04.2010 r.


W dniu 13.04.2010 roku siedzibie stowarzyszenia przy ul. …….. we  Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Ekierka”.
zwołane w celu zmiany statutu stowarzyszenia.

Na 27 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyło  osób: 25 osób zgodnie z załączoną lista obecności (załącznik nr 1). Kworum.

Zebranie otworzył/-a .....prezes/-ka  zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Ekierka”, informując, że zgodnie z par. 19 pkt. 5a statutu Zarząd z własnej inicjatywy zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu zmiany statutu.
Następnie zostali wybrani przewodniczący/-a i sekretarz Walnego Zebrania. Na przewodniczącego/-ą wybrano ........., ............  głosami za, przy............wstrzymujących się i ..........głosami przeciw. Na sekretarza wybrano ........., ........ głosami za, przy.............wstrzymujących się i ......głosami przeciw.

Prowadzenie zebrania przejęła/przejął przewodniczący/-a ............. . Odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian. Przewodniczący/-a zebrania poinformował/-a zebranych o tym, że pojawiła się konieczność zmiany statutu w związku z.......................... . 

Po tym wstępie przewodniczący/-a poprosił/-a ................................ o przedstawienie i omówienie propozycji zmian do statutu i zaprosił/-a do dyskusji nad nimi. 

Proponowane zmiany statutu zostały wymienione w następującej kolejności:

	dodano par. 25  ust.1. pkt. D w brzmieniu :


„ Dochody z działalności gospodarczej”

	dodano par.25 ust. 4. w brzmieniu : 


„Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków”

	dodano par. 26  w brzmieniu: 


„1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, 
e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
f. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
g. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z”




Po przedstawieniu w/w propozycji zmian rozpoczęto dyskusję nad proponowanymi rozwiązaniami. ........................ .
Potem przewodniczący/-a  przeszedł/przeszła do głosowania nad nimi, proponując by poddać pod głosowanie całość proponowanych zmian do statutu wraz z uchwałą o zmianie statutu. Zmiany i uchwała o zmianie statutu zostały przyjęte jednogłośnie (załącznik nr 2).
 
Następnie przewodniczący/-a, za aprobatą członków zebrania, zobowiązał/-a sekretarza zebrania .............................. do sporządzenia, przygotowania odpowiednich dokumentów potrzebnych zarejestrowania zmian w statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Wobec braku wolnych wniosków przewodnicząc/-a zakończył/-a zebranie



Przewodnicząca/-y                                             Protokolant/-ka zebrania
DAGMARA ZALEWSKA	                                    WITOLD TKACZ



Załączniki do protokołu:
1/ – lista obecności,
2/ – uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków
	 uchwała o zmianie statutu stowarzyszenia 



