
 

Zarząd KS Krokus zwołuje 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków 

Klubu Strzeleckiego „Krokus” Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu na dzień 

23 października 2021 roku godz. 17:30 

w lokalu Manufaktura – Grill House przy ul. Nadbrzeżnej 26 w Nowym Sączu. 

W przypadku braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin zebrania wyznaczony jest na 

23 października 2021 roku na godz. 18:00 w miejscu jak wyżej.  

Proponowany porządek obrad: 

1)      otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad; 

2)      wybór przewodniczącego i sekretarza; 

3)      stwierdzenie prawomocności zebrania; 

4)      przyjęcie porządku obrad; 

5)     przedłożenie sprawozdań Zarządu za okres roku 2020 od Walnego Zebrania Sprawozdawczo 

– Wyborczego do końca roku; 

6)     przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za w/w okres; 

7) przedłożenie propozycji Zarządu zmian par. 8 Regulaminu Klubu w zakresie trybu 

przeprowadzania walnych zebrań członków; 

8)   dyskusja; 

9)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenie absolutorium; 

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia 

absolutorium członkom organów Klubu; 

11) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Klubu; 

12) wolne wnioski; 

13) zamknięcie obrad. 

 
 

Nowy Sącz, 2021.10.08                Zarząd KS Krokus 
 
 
 
 



PROJEKTY UCHWAŁ 
W SPRAWIE ZMIANY TRYBU ZWOŁYWANIA 

WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW KLUBU 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz innymi nieprzewidzianymi okolicznościami Zarząd 
Klubu proponuje zmienić Regulamin Klubu zgodnie z treścią jednej z poniższych propozycji  

- do wyboru przez Walne Zebranie Członków Klubu: 
 

Projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Klubu: 
 

Projekt numer 1 uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Klubu: 
1. Dotychczasową treść par. 8 Regulaminu Klubu zmienia się poprzez dodanie ustępu 4 

w następującym brzmieniu: 
„4. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa wykluczają 
przeprowadzenie walnego zebrania członków Klubu w terminach wyżej określonych 
z osobistym udziałem członków, Zarząd zwołuje i zapewni przeprowadzenie walnego 
zebrania członków za pomocą środków zdalnej komunikacji elektronicznej na zasadach 
odrębnie przez Zarząd określonych.” 

2. Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 

Projekt numer 2 uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Klubu: 
1. Dotychczasową treść par. 8 Regulaminu Klubu zmienia się poprzez dodanie ustępu 4 

w następującym brzmieniu: 
„4. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa wykluczają 
przeprowadzenie walnego zebrania członków Klubu w terminach wyżej określonych, Zarząd 
Klubu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Klubu po ustaniu 
przesłanek uniemożliwiających przeprowadzenie zebrania w zgodzie z postanowieniami 
Statutu LOK lub decyzji właściwych organów LOK. Zebrania sprawozdawczego nie 
przeprowadzonego w terminie określonym w ust. 2 nie zwołuje się – sprawozdania 
składane są kolejnemu walnemu zebraniu członków Klubu.” 

2. Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 

Projekt numer 3 uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Klubu: 
1. Dotychczasową treść par. 8 Regulaminu Klubu zmienia się poprzez dodanie ustępu 4 

w następującym brzmieniu: 
„4. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa wykluczają 
przeprowadzenie walnego zebrania członków Klubu w terminach wyżej określonych, Zarząd 
Klubu zwołuje walne zebranie członków Klubu po ustaniu przesłanek uniemożliwiających 
przeprowadzenie zgromadzenia.” 

2. Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 

 
 
 


