Porządek obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia
Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne 29.06.2018r.
pierwszy termin godzina 18.3o, drugi termin godzina 19.3o
1. Powitanie członków BTF i gości przez członka zarządu stowarzyszenia,

przedstawienie celu walnego zebrania. Otwarcie Zebrania.
2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie Ważności Zebrania (quorum).
4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia
Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Powołanie Komisji:
- Skrutacyjno - Mandatowej
- Uchwał i Wniosków
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego podjęcie uchwał.
8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu – Marian Rynkiewicz.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Józef Matysiak.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
11.Zgłaszanie kandydatów do nowych władz Stowarzyszenia BTF.
12.Wybory nowych władz.
13.Ogłoszenie wyników wyborów.
14.Sprawozdania Komisji Skrutacyjno – Mandatowej oraz Uchwał i
Wniosków.
15.Omówienie proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i dyskusja.
Jest:

§10 BTF nie prowadzi działalności gospodarczej.
Proponowana zmiana:
§10 BTF może prowadzić działalność gospodarczą.
Jest:
§21 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 3 lata
Proponowana zmiana:
§21 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata
Jest:

§26 W skład Zarządu wchodzą: 1. Prezes 2. Wiceprezes 3. Skarbnik 4. Sekretarz
Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3 letnią kadencję.
Proponowana zmiana:
§26 W skład Zarządu wchodzą: 1. Prezes 2. Wiceprezes 3. Skarbnik 4. Sekretarz
Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4 letnią kadencję.
Jest:
§27 Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu nie później niż
tydzień po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Proponowana zmiana:
§27 Zarząd konstytuuje w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Jest:
§29 pkt. 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane stosownie do potrzeb, nie
rzadziej niż raz na 9 miesięcy.
Proponowana zmiana:
§29 pkt. 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane stosownie do potrzeb.
Jest:
§31 W razie zmniejszenia się składu władz BTF wymienionych w §26 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu którego skład uległ zmniejszeniu. W
tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu
Proponowana zmiana:
§31 W razie zmniejszenia się składu władz BTF wymienionych w §26 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu którego skład uległ zmniejszeniu.
Jest:
§35 pkt 1. Do reprezentowania BTF w sprawach zawierania umów i zaciągania
zobowiązań majątkowych umocowany jest Zarząd. pkt 2. Wszystkie akty prawne
skutkujące zobowiązaniami finansowymi wymagają dla ważności podpisów Prezesa i
Skarbnika lub Zastępcy Prezesa i Skarbnika.
Proponowana zmiana:
§35 pkt 1. Do reprezentowania BTF w sprawach zawierania umów i zaciągania
zobowiązań majątkowych umocowany jest Zarząd. pkt 2. Wszystkie akty prawne skutkujące
zobowiązaniami finansowymi wymagają dla ważności podpisów Prezesa lub Skarbnika.
Jest:
§22 pkt 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na
dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej ¼
członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach

porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni prze terminem rozpoczęcia
obrad.
Proponowana zmiana:
§22 pkt 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
pkt 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd lub Prezes na pisemny,
uzasadniony wniosek, lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni
prze terminem rozpoczęcia obrad. Powiadomienie może nastąpić na stronie internetowej
Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego lub pocztą elektroniczną/e-mailową.
16. Głosowanie zmian Statutu.
17. Omówienie spraw BTF i spraw członkowskich.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie Walnego Zebrania.
W porządku dziennym przewidujemy dyskusję i głosowanie nad zmianami
Statutu Stowarzyszenia. Zmiany te są konieczne, aby uzyskać status organizacji
pożytku publicznego, co umożliwi m.in. pozyskiwanie funduszy niezbędnych do
prowadzenia działalności Stowarzyszenia. Jeżeli chcemy, aby nasze Stowarzyszenie
lepiej i skuteczniej nam służyło, przyjdźmy na Zebranie.
W przypadku konieczności uczestnictwa w obradach BTF poprzez pełnomocnika,
prosimy o przedstawienie najpóźniej w dniu obrad Walnego Zebrania BTF ważnego
dokumentu pełnomocnictwa.
______________________________________ _____________________
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Imię i nazwisko

Warszawa, dnia ………………

……………………………………………
Adres
……………………………………………
Numer dowodu osobistego
PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU I DO GŁOSOWANIA NA
WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM
STOWARZYSZENIA
BEMOWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Ja, niżej podpisana/y, jako członek zwyczajny Stowarzyszenia Bemowskiego
Towarzystwa Fotograficznego upoważniam Panią/Pana: ………………………………..
……….................. legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym o numerze:
………………………… jako swojego pełnomocnika do udziału i do głosowania w moim
imieniu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia Bemowskiego
Towarzystwa Fotograficznego w dniu 29 czerwca 2018 r. w Warszawie.

…...............................................
Podpis

