Zarząd ROD Osiedle Centrum w Sokółce

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2021 r. o godz.1600
na terenie naszego ogrodu przy biurze/hydroforni
Początek obrad:
w I terminie godz. 16.00
w II terminie godz. 16.30
*) Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co
najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne
bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
**) Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo do udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie
członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie
protokolanta.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji
Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (sprawozdanie
merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok (sprawozdanie
merytoryczne i finansowe).
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8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2019 rok.
10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2020 rok.
11.Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2019
2020 rok wraz z wnioskami.
12.Dyskusja
13.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów
uchwał i głosowanie w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 rok.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
za 2019 rok.
4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 rok.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
za 2020 rok.
14.Projekt planu pracy na 2021 rok.
15.Projekt preliminarza finansowego na 2021 rok.
16.Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję
Rewizyjną ROD.
17.Dyskusja.
18.Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu ROD.
19.Przedstawienie przez Komisję Wyborcza zgłoszonych kandydata(-ów) do
organów ROD.
20.Wybory uzupełniające członka)-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej
ROD.
21.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów
uchwał i głosowania w sprawach:
1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 roku.
2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym
partycypacji finansowej działkowców.
3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4. Uchwalenie planu pracy na 2021 rok.
5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 rok.
22.Sprawy różne.
23.Zakończenie obrad.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 01-13.08.2021 r. w godzinach od
12.00 do 14.00 w biurze ROD Osiedla Centrum w Sokółce - hydrofornia na działkach – po
uprzednim kontakcie telefonicznym: 506 648 112.
Prezes ROD„Osiedle Centrum”
w Sokółce

Waldemar Lesiak
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Uwaga!!!
Walne zebranie ROD organizowane jest w obowiązującym reżimie sanitarnym - tj. zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W ramach tych nowelizacji zmodyfikowano m. in. § 26 ust. 15 pkt 3, który
dopuszcza organizację imprez i spotkań do 150 osób, odbywających się na otwartym
powietrzu. Jednocześnie uznano, że do liczby osób, o której mowa w tym przepisie, nie
wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 26 ust. 16 rozporządzenia). Tak
więc limit 150 osób dotyczy tylko osób, które nie zostały zaszczepione.
Zaleca się stosowanie dodatkowych środków ostrożności. Chodzi zwłaszcza o
zakrywanie przez osobę uczestniczącą ust i nosa, a także zachowanie pewnego dystansu
pomiędzy uczestnikami.
Jednocześnie z uwagi na warunki odbywania Walnego Zebrania zostanie ono ograniczone do
spraw najistotniejszych, aby go niepotrzebnie nie przedłużać.
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