
 

 

 

 

 
 Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z § 24              
ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które 
odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 15.30 w sali nr 11 Regionalnego Centrum 
Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie (RCTWiTI) przy ul. 
Obrońców Tobruku 5.  

 

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:  

I. Przywitanie zebranych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości  

II.  Rozpoczęcie zebrania:  

a) Stwierdzenie ważności obrad,  

b) Wybór Przewodniczącego,  

c) Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków, 

d) Przyjęcie porządku zebrania. 

III.  Przedstawienie informacji na temat najważniejszych wydarzeń dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, które miały miejsce od poprzedniego Walnego Zebrania Członków. 

IV.  Przyjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia – w związku z nowelizacją ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach; 

2) w sprawie zmiany logo stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór i zatwierdzenia 

działań związanych z dotychczasowym wykorzystaniem nowego logo w kontaktach 

z podmiotami trzecimi – w związku z zakończeniem prac i konsultacji dotyczących 

opracowania nowego logo Stowarzyszenia; 

3) w sprawie uchwalenia zasad dotyczących prowadzenia dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych w stowarzyszeniu Nyskie Księstwo Jezior i Gór – w związku                         

z obowiązkami nałożonymi na Stowarzyszenie postanowieniami umowy ramowej 

dotyczącej realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych; 

4) w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania Stowarzyszenia oraz wypłaty diet 

dla członków organów Stowarzyszenia; 

5) w sprawie skrócenia kadencji Zarządu; 

6) w sprawie skrócenia kadencji Komisji Rewizyjnej; 

7) w sprawie skrócenia kadencji Rady; 

 



 

 

 

 

 

8) w sprawie wyboru Zarządu i ustalenia liczby członków tego organu w nowej 

kadencji;  

9) w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia liczby członków tego organu                  

w nowej kadencji;  

10) w sprawie wyboru Rady i ustalenia liczby członków tego organu w nowej kadencji. 

V.  Zakończenie i zamknięcie zebrania. 

 

Zarząd informuje, że dokumenty, które będą przedmiotem obrad na Walnym Zebraniu Członków 
dostępne będą dla członków Stowarzyszenia do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia od dnia 
09.06.2016r. do dnia 17.06.2016r. w godzinach 7.30 - 15.30. 

 
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do 
udziału  w Walnym Zebraniu Członków.  

Dla uczestników przewidziano smaczną niespodziankę 

- poczęstunek z produktów lokalnych. 
 
 
 
 

Z poważaniem, 
Zarząd stowarzyszenia 
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 


