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CZŁONKÓW-ZAŁOŻYCIELI 

 
Kalisz, 29 października 2010 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW-ZAŁOŻYCIELI  
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA  

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU 
29 października 2010 w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 77 w Kaliszu odbyło się  zebranie członków-
założycieli w celu dokonania zmian w statucie stowarzyszenia.  
W zebraniu wzięło udział 21 osób. (załącznik nr 1) 
Obrady otworzyła Beata Dąbrowska przedstawiając proponowany porządek zebrania: 
1/ odczytanie zarządzenia (Sygn. akt PO.IX.Ns-Rej.KRS 14618/10/427) wydanego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  20 października 2010, 
2/ zapoznanie zebranych z projektem zmian statutu, dyskusja i przyjęcie statutu, 
3/ podjęcie uchwały o zmianie statutu stowarzyszenia, 
4/ wolne wnioski. 

Przebieg zebrania 
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu - przyjęto go jednogłośnie. 
1/ wybór przewodniczącego i protokolanta: na przewodniczącą zebrania zgłoszono Anetę Kolańczyk, na 
protokolantkę - Beatę Wicenciak. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącą 
Anetę Kolańczyk i protokolantkę Beatę Wicenciak. 
2/ przewodnicząca zapoznała zebranych z projektem zmian statutu, zebrani postanowili zgodnie z 
zarządzeniem Sądu Rejonowego dokonać następujących zmian w statucie stowarzyszenia: 
1. sprecyzować zapis $ 7 statutu poprzez wskazanie zasad, na jakich stowarzyszenie może być członkiem 

krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu, 
2. sprecyzować zapis $ 28 statutu poprzez wskazanie czasu trwania kadencji oraz trybu, w jakim dokonuje 

się wyboru członków Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, 
3. sprecyzować zapis $ 29 statutu poprzez określenie warunków podejmowania przez Sąd Koleżeński 

uchwał,  
4. wskazać czas trwania kadencji władz Oddziału, 
5. wskazać warunki ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej 

Oddziału, 
6. usunąć zapis $ 36 ust. 3 statutu w związku z treścią $ 36 ust. 1 określającą ściśle liczbę członków Zarządu 

Oddziału. 
7. dodać w §21 ust. 7 podpunkt o) dotyczący kompetencji Walnego Zgromadzenia odnośnie do 

członkostwa stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu 
(zgodnie z $ 7 statutu). 
 Po dyskusji nad zmianami zagłosowano nad przyjęciem statutu. 

3/ W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto statut z zaproponowanymi zmianami i podjęto uchwałę o 
zmianie statutu (załącznik nr 2) 
4/wolne wnioski 
Na tym zebranie zakończono. 
Załączniki do protokołu: 
1/ –  lista obecności 
2/ – uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia (Uchwała nr 6/2010) 
3/ – jednolity tekst statutu po wprowadzonych zmianach. 
 
Przewodniczący                                   Protokolant 
................................       ................................ 


