
 

 

Uchwała nr 1/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego  

z siedzibą w Zielonej Górze 

z dnia 19 stycznia 2020r. 

 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie: 

Na podstawie par 20 ust. 1 lit. a) Statutu Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego 

członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19 stycznia 2020r. w Zielonej Górze postanawiają 

zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w statucie: 

1. Zmiana paragrafu 21 ust. 2, którego dotychczasowa treść brzmiała:  

„Zarząd składa się z minimum 4 członków, w tym prezesa.” 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„Zarząd składa się z minimum ……... członków, w tym prezesa.” 

 

2. Zmiana paragrafu 27 ust. 2, którego dotychczasowa treść brzmiała:  

„Wysokość rocznej składki członkowskiej określona jest jako dwunastokrotność minimalnej stawki za 

godzinę pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło) w danym roku kalendarzowym.” 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„Wysokość rocznej składki członkowskiej określona jest jako ………………….. minimalnej stawki za 

godzinę pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło) w danym roku kalendarzowym.” 

 

3. Zmiana paragrafu 27 ust. 3, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

 „Wysokość rocznej składki członkowskiej dla młodzieży uczącej się do 26 roku życia określona jest jako  

sześciokrotność minimalnej stawki za godzinę pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło) w danym roku 

kalendarzowym.” 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała: 

„Wysokość rocznej składki członkowskiej dla młodzieży uczącej się do 26 roku życia określona jest jako  

50% składki członkowskiej określonej w paragrafie 27 ust.2.” 

 



 

 

 

Załącznikiem do uchwały jest statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego 

w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi w dniu 19 stycznia 2020r. 

Liczba głosów za:  

Liczba głosów przeciw:  

Liczba głosów wstrzymujących się:  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 Przewodniczący  

 Sekretarz  

 



 

 

Uchwała nr 2/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego  

z siedzibą w Zielonej Górze 

z dnia 19 stycznia 2020r. 

 

w sprawie zmian w Zarządzie: 

Na podstawie par 20 ust. 1 lit. c) Statutu Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego 

członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19 stycznia 2020r. w Zielonej Górze postanawiają: 

1. Powołać Pana(ią) ……………………… do pełnienia funkcji …………………… 

Liczba głosów za:  

Liczba głosów przeciw:  

Liczba głosów wstrzymujących się:  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 Przewodniczący  

 Sekretarz  

 



 

 

Uchwała nr 3/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego  

z siedzibą w Zielonej Górze 

z dnia 19 stycznia 2020r. 

 

w sprawie przeznaczenia zgromadzonych przez Stowarzyszenie środków finansowych na zakup 

środków trwałych niezbędnych do działalności statutowej Stowarzyszenia: 

Na podstawie par 20 ust. 1 lit. g) Statutu Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego 

członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19 stycznia 2020r. w Zielonej Górze postanawiają 

upoważnić Zarząd do zakupu niżej wymienionych środków trwałych z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności statutowej Stowarzyszenia: 

1. Wyboru dostawcy i zakupu …………………. za kwotę nie wyższą niż ……………………. zł brutto. 

2. Wyboru dostawcy i zakupu …………………. za kwotę nie wyższą niż ……………………. zł brutto. 

 

Liczba głosów za:  

Liczba głosów przeciw:  

Liczba głosów wstrzymujących się:  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

 Przewodniczący  

 Sekretarz  

 


