
ZAWIADOMIENIE O WALNYM NADZWYCZAJNYM ZEBRANIU 

CZŁONKÓW 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zwołuje Walne Nadzwyczajne ( statutowe) 
Zebranie Członków  na dzień : 

4 sierpnia  2018 w sobotę o godz. 20:00,  

które odbędzie się w świetlicy Jacht Klubu Wielkopolski,  
ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań 

PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie zebrania – Prezydent PSKO. 
2. Wybór Przewodniczącego. 
3. Wybór protokolanta – sekretarza zebrania. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutowych PSKO zgodnie ze złożonymi wnioskami: 

Wniosek 1 

Obecne brzmienie 

§13 

4.Członek zwyczajny ma prawo: 

–uczestniczenia w walnych zebraniach członków PSKO z czynnym i biernym prawem wyborczym 
oraz prawem głosowania uchwał, z zastrzeżeniem ust. 3. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz 
prawo głosowania uchwał nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie ukończyli 16-tego roku 
życia, 

Proponowane brzmienie 

§13 

4.Członek zwyczajny ma prawo: 
–uczestniczenia w walnych zebraniach członków PSKO z czynnym i biernym prawem wyborczym 
oraz prawem głosowania uchwał, z zastrzeżeniem ust. 3. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz 
prawo głosowania uchwał nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie ukończyli 18-tego roku 
życia, 

Wniosek 2 

Po Par. 20 ust. 1 dodajemy Par. 20 ust. 1a 

Proponowane brzmienie 

-Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, ani też nie mogą świadczyć na rzecz 
Stowarzyszenia odpłatnych usług.   

-Możliwy jest zwrot kosztów poniesionych przez Członka Zarządu w związku z wypełnianiem zadań 
statutowych. Zwrot poniesionych kosztów nie jest uznawany za formę wynagrodzenia. 
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Wniosek 3 

Po Par. 20 ust. 11 dodajemy Par. 20 ust. 11a 

Proponowane brzmienie 

Prawo kandydowania na Prezydenta Stowarzyszenia posiada osoba, która uprzednio pełniła funkcję 
Członka Zarządu PSKO  co najmniej 1 pełną kadencję. 

Wniosek 4 

Po Par. 20 ust. 11a dodajemy Par. 20 ust. 11b 

Proponowane brzmienie 

Prawa kandydowania na Prezydenta Stowarzyszenia nie posiada osoba, która jest czynnym 
Członkiem Zarządu innego żeglarskiego stowarzyszenia klasowego. 

8. Zamknięcie zgromadzenia. 

Sekretarz PSKO 

Artur Burdziej
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