
     Łubowice, dnia  13 czerwca 2017 r. 

                                                                                  Członek 
                                                                                  Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa 

     Pan/Pani 
….................………………………

                                            zamieszkały/ła w 
….....................................

     
ZAWIADOMIENIE 

o zwołaniu walnego zebrania  sprawozdawczo – wyborczego  
Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa w Łubowicach 

        Zarząd Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa w Łubowicach z/s w Łubowicach ul. Zamkowa 
Nr 3, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego prze Sąd Rejonowy - Wydział Gospodarczy 
KRS w Gliwicach pod numerem KRS 0000001808 (zwanego w dalszej treści  niniejszego 
zawiadomienia „Towarzystwem”), zgodnie  z  art. 11 prawa o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. (t.j. 
Dz.U.z 2017r. poz. 210) oraz § 22 pkt. 1 Statutu Towarzystwa niniejszym zawiadamia o zwołaniu 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa na postawie uchwały Zarządu Towarzystwa podjętej dnia 
15.05.2017 r., odbędzie się w dużej sali Górnośląskiego Centrum  Kultury i Spotkań im. Eichendorffa 
w Łubowicach przy                         ul. Zamkowej 1 w dniu.28 czerwca 2016 r. o godz. 16-tej (I-szy 
termin) i o godz. 17-tej (II-gi termin),                                    z następującym porządkiem obrad :   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad, 
przyjęcie
    projektu porządku obrad.
2. Przyjęcie nowych członków Towarzystwa
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za rok 2016.
4. Zatwierdzenie sprawozdania ustępującego Zarządu Towarzystwa za okres kadencji 2013 – 2017 oraz 
Komisji
    Rewizyjnej.
5. Wybór nowego Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017 - 2021 
6. Zatwierdzenie zmian w Statucie Towarzystwa.
7. Uchwalenie głównych założeń działalności  Towarzystwa na kadencję 2017 – 2021.
8. Zatwierdzenie planu pracy Towarzystwa na rok 2017.
9. Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy na w/w zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Jednocześnie pragniemy 
zawiadomić, że  informacje o bieżącej pracy Towarzystwa oraz o terminach zebrań umieszczane będą 
w zakładce Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach na stronie 
www.eichendorff.pl oraz na tablicach ogłoszeń  (gablotkach) na terenie Łubowic,  obok siedziby 
Centrum przy ul. Zamkowej 1 i  obok kościoła parafialnego przy ul. Eichendorffa. Niestety oprócz 
zupełnie wyjątkowych sytuacji, (np. do gości honorowych) brak będzie możliwości wysyłania 
indywidualnych pism, zawiadomień względnie zaproszeń do poszczególnych członków Towarzystwa.   

                                                                                         

Norbert Ficoń
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V-ce Prezes 
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