
 

PROTOKÓŁ  

XV Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska  

Hotel Dorrian, Poznań 

  

18 września 2017 r., godzina 21:05  

  

Lista obecności:  

Tomasz Adamiec  

Grzegorz Borys (protokolant)  

Grażyna Maria Ciesielska  

Zdzisław Kałek  

Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia)  

  

Regionalna Komisja Rewizyjna:   

Piotr A. Dybczyński 

  

Porządek obrad:  

1. Przyjęcie uchwały o zwołaniu lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD Kalisz w             

celu wyłonienia zarządu grupy lokalnej oraz wyboru delegatów na regionalne walne           

zgromadzenie delegatów. 

 

Ad. 1.Przyjęcie uchwały o zwołaniu lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD            

Kalisz w celu wyłonienia zarządu grupy lokalnej oraz wyboru delegatów na regionalne walne             

zgromadzenie delegatów. 

  

[Uchwała nr 1]  

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że: 

1) Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje             

lokalne zebranie członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ w dniu 4 października 2017 r., o              

godzinie 17.00 w Kaliszu, Restauracja KTW, Park 2. 

2) W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ znajdują się             

wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne           

zgromadzenie delegatów. 

3) Na podstawie par. 63 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji lokalne             

zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy            

w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku            

quorum w pierwszym terminie lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie            

następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu. 

  

Za: 5 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek,           

Sławomir Majdański)  

Przeciw: 0  

Wstrzymało się: 0  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 21:15 
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Załącznik nr 01 do Protokołu z XV posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska  

 

 

Uchwała numer ZRWLKP/2017/09/18/01  

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska  

z dnia 18 września 2017 r. 

 

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że: 

1) Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje             

lokalne zebranie członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ w dniu 4 października 2017 r., o              

godzinie 17.00 w Kaliszu, Restauracja KTW, Park 2. 

2) W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ znajdują się             

wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne           

zgromadzenie delegatów. 

3) Na podstawie par. 63 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji lokalne             

zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy            

w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku            

quorum w pierwszym terminie lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie            

następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu. 

 

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:  

Sławomir Majdański – przewodniczący  

Tomasz Adamiec  

Grzegorz Borys  

Grażyna Maria Ciesielska  

Zdzisław Kałek  
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