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ZAPROSZENIE 

na drugi termin Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Biebrzańskiego z siedzibą w Białymstoku 

 

Serdecznie zapraszam na drugi termin Walnego Zebrania Członków („Walne Zebranie”) Towarzystwa 

Biebrzańskiego z siedzibą w Białymstoku. Walne Zebranie odbędzie się 28 sierpnia 2021 r. (sobota) 

o godzinie 10:00 w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8; 19-110 Goniądz) 

w sali nr 3 (parter). 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania: 

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa Towarzystwa Biebrzańskiego. 

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania. 

3. Sporządzenie listy obecności członków, sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania. 

5. Informacja o sytuacji i sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. 

6. Dyskusja nad proponowanymi zmianami statutu oraz adresu Towarzystwa Biebrzańskiego. 

7. Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie. 

8. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. 

10. Przedstawienie propozycji dalszych działań Towarzystwa Biebrzańskiego. 

11. Podjęcie uchwał dotyczących dalszych działań Towarzystwa Biebrzańskiego. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie Walnego Zebrania. 

 

 

Poprzednie Walne Zebranie Członków odbyło się 15 października 2020 r., lecz nie było zdolne do 

podejmowania uchwał ze względu na brak wystarczającej liczby obecnych członków Stowarzyszenia. W związku 

z tym, zostało zwołane Walne Zebranie w drugim terminie, czyli 28 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z § 20 ust. 1 

statutu Towarzystwa Biebrzańskiego, uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie - po upływie 30 

minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania - bez względu na liczbę obecnych. Oznacza to, że Walne 

Zebranie w dniu 28 sierpnia 2021 r. będzie zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad bez 

względu na ilość osób, które się na nim stawią. 

  

 

Z poważaniem, 

 

Piotr Marczakiewicz 

 

Prezes Towarzystwa Biebrzańskiego. 


