
Zarząd Oddziału Chorzów Związku Kynologicznego w Polsce na podstawie par.41 Statutu zwołuje w dniu 25.03.2015 ( środa) 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków Oddziału, które odbędzie się o godzinie 18.15 

 
Miejsce Walnego Zgromadzenia: Restauracja Casino  Club w Chorzowie, ul. Śląska 1 – obok dawnej jednostki wojskowej na ul. Żołnierzy 
Września 
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu  przysługuje: 

  z głosem decydującym pełnoletnim członkom zwyczajnym Związku, którzy opłacili składkę członkowską za rok bieżący ( par.14 
pkt.1 Statutu ; par.4 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia). Członkowie zwyczajni nabywają czynne i bierne prawo 
wyborcze jeżeli od daty ich przyjęcia do Związku minął co najmniej rok ( par.9 pkt.2 Statutu ) 

 z głosem doradczym członkom naczelnych władz Związku, zaproszonym gościom oraz członkom zwyczajnym nie spełniającym 
powyższych wymogów ( par.4 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia ) 

 
Informujemy, że składki członkowskie za rok bieżący będzie można opłacić na miejscu przed obradami. 
W Zgromadzeniu nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku. 
Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z legitymacjami i dopilnowanie aby fakt opłacenia składki został  w niej odnotowany. 
 
 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 
 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Walnego Zgromadzenia 
3.Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia 
4.Powołanie Komisji Mandatowej ,Skrutacyjnej  i  Wnioskowej  
5.Przyjęcie porządku obrad 
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 
7.Rozstrzygnięcie rankingu oddziałowego i nagrodzenie laureatów  
8.Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
9.Sprawozdanie Komisji Hodowlanej 
10.Sprawozdanie finansowe 
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
12.Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego 
13.Dyskusja nad sprawozdaniami 
14.Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi 
15.Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący 
16.Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków. 
17.Wolne wnioski 
18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 
 
Informujemy, iż protokół z Walnego Zgromadzenia z 2014  roku będzie do wglądu w sekretariacie Oddziału.  
Jednocześnie informujemy, że do dnia 19.03.2015  wnioski w formie pisemnej można składać osobiście w Biurze Oddziału lub pocztą 
elektroniczną na adres biuro@zkwp-chorzow.net. 
        

 Przewodniczący Zarządu Oddziału   

 


