Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań
ul. Harcerska 5, 61-011 Poznań
ROK ZAŁOŻENIA 1921

Uchwała nr 1/06/2019
z dnia 10.06.2019r
Zebrania zarządu Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe Polonia
Poznań
w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
§1
Zarząd Towarzystwa Sportowego Polonii wykonując paragraf 30 punkt c Statutu Stowarzyszenia TS
Polonia Poznań zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27 czerwca 2019
roku o godzinie 18.30 w pierwszym terminie lub zgodnie z paragrafem 29 statutu TS Polonia Poznań „w
razie braku odpowiedniej ilości członków zwołuje się w pół godziny później drugie zebranie, którego
uchwały są prawomocne bez względu na ilość członków”, tj. o godzinie 19.00. Zebranie odbędzie
się Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu ul. Harcerska 3.

§2
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa
Sportowego Polonia Poznań
1. Otwarcie NWZC – przez Wiceprezesa TS Polonia Poznań.
2. Stwierdzenie prawidłowości wezwania członków i ustalenia zdolności NWZC do podejmowania
uchwał (Quorum – 1/3 liczny członków zwyczajnych) W przypadku braku wymaganego kworum,
po konsultacji z sekretarzem zebrania, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 30 minut po
pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne głosowanie
nad podjęciem uchwały.
3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego ( z urzędu pełni ją Prezes lub Wiceprezes prowadzący chyba,
że zebrani członkowie postanowią inaczej), protokolanta – sekretarza NWZC oraz członków
Komisji Uchwał i Wniosków (wybór dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków
Towarzystwa w głosowaniu jawnym – komisja składa się z 3 osób) i komisji mandatowo –
skrutacyjnej (wybór dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Towarzystwa w
głosowaniu jawnym – komisja składa się z 3 osób). Obradami kieruje wg regulaminu i ustalonego
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porządku – przewodniczący. Z zebrania sekretarz sporządza protokół, który podpisuje
przewodniczący zebrania oraz sekretarz.
4. Dyskusja nad sytuacją finansową klubu.
5. Zatwierdzenie poprawnego porządku obrad poprzez głosowanie. (lub wniesienie ewentualnych
poprawek – walne zebranie może skreślić jakiś punkt z obrad odłożyć go na inny termin lub zmienić
kolejność obrad.)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia wszystkich składników materialnych i niematerialnych sekcji
męskiej oraz przekazania nazwy i logo KS Polonia Poznań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
8. Wolne wnioski
9. Zamkniecie obrad

§3
Głosowało ………4…..…….
Za …………………4………
Przeciw ………….…0……..
Wstrzymało się ………0……

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Protokolant

Przewodniczący zebrania
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