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Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 
powołanej przez Walne Zebranie Członków 

Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych 
w dniu 24 marca 2020 roku 

 
Komisję Uchwał i Wniosków powołano w składzie: 
1.  
2.   
3.  
Komisja po wysłuchaniu opinii i głosów członków Walnego Zebrania Członków oraz po analizie 
głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał i wniosków stwierdza przyjęcie następujących 
uchwał i wniosków: 

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe i merytoryczne Bydgoskiego Stowarzyszenia  
Laryngektomowanych za 2019 rok, w tym bilans z sumą bilansową w kwocie  9.527,96 zł i 
rachunek wyników z nadwyżką przychodów nad kosztami  w kwocie  899,57 zł.  

2. Udziela się absolutorium członkom zarządu za działalność w 2019 roku w osobach  
Hanna Owczarzak, Franciszek Reszkowski, Stanisław Raszke,  Tadeusz Orłowski, Maria 
Szarpak, Henryk Koprowski.  

3. Przyjmuje się zmiany do Statutu Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych  
przedstawione Walnemu Zebraniu Członków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

4. Z uwagi na możliwości rozliczenia działalności zarządu, przedłuża się jego kadencję o pół 
roku, to jest do miesiąca marca 2021 r. 

 
 
 
 
GŁOSOWANIE: 
  Za - ………….. ,    Przeciw - ………… ,    Wstrzymało się - ………. . 
 
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2020 r. 
Podpisy członków Komisji: 
1.  …………………………………………………….. 
2.  …………………………………………………….. 
3.  …………………………………………………….. 

 
 
 
 

 
Zał. do Uchwały nr 3  Walnego Zebrania Członków Bydgoskiego 

Stowarzyszenia Laryngektomowanych z dnia 24 marca 2020 r. 

Zmiany do Statutu Bydgoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych 

1. Wprowadza się następujące zmiany do § 4: 
- dotychczasowa treść § 4 staje się ust. 1. 
- dodaje się ust. 2 o treści:  
  „2. Stowarzyszenie może, w drodze uchwały Zarządu, tworzyć kluby terenowe,  
        które: 

1) mogą powstać, o ile chęć przynależności do nich zgłosi co najmniej 5 osób 
laryngektomowanych; 
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2) odbywają spotkania na swoim terenie;  
3) wybierają swojego Przewodniczącego, którego kadencja pokrywa się z 

kadencją innych władz wybieralnych Stowarzyszenia, określonych w § 15; 
4) członkowie klubu uczestniczą na pełnych prawach w życiu Stowarzyszenia; 

w tym w Walnych Zgromadzeniach Członków;  
5) otrzymują nazwę Klub Laryngektomowanych w ….. (nazwa miejscowości).” 

 
2. W § 5 dodaje się ust. 4 o treści: 

„4. Członkiem Towarzystwa może zostać także osoba będąca opiekunem osoby  
     laryngektomowanej, po wyrażeniu akcesu wstąpienia do Stowarzyszenia i  
     przyjęciu przez Zarząd.”  
 

3. Zmiana treści § 7 ust. 4: 
- treść dotychczasowa „Działalność rehabilitacyjna , szkoleniowa i informacyjna.” 
- nowa treść „Działalność rehabilitacyjna, szkoleniowa, informacyjna i  
   integracyjna.” 
 

4. Zmiana treści § 8 ust. 2, pkt. 6: 
- treść dotychczasowa „Organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych i  
   sportowych” 
- nowa treść „Organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych,  
   turystycznych i sportowych” 
 

5. W § 8 ust. 2 i 3 otrzymują odpowiednio numer 1 i 2.  
 

6. W § 13 wprowadza się następujące zmiany: 
- dotychczasowe ust. 2, 3 i 4 otrzymują odpowiednio numery 3, 4 i 5. 

- nowy ust. 2 otrzymuje treść: „Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały  

   zawiesić członkostwo osobom, które przestały uczestniczyć w życiu  

   Stowarzyszenia. W okresie zawieszenia osoby te tracą prawa członkowskie. Jeżeli  

   te osoby wyrażą następnie chęć uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, Zarząd  

   uchwałą przywraca im te prawa bez dodatkowych formalności.” 

7. W § 20: 
- w ust. 3 dodaje się pkt. m) o treści:  „m) powoływanie i rozwiązywanie klubów  
   laryngektomowanych,” 
- w ust. 3 dodaje się pkt. n) o treści: „n) sporządzanie sprawozdań finansowych i  
  merytorycznych z działalności Stowarzyszenia.” 
- zmienia się treść ust. 5 z dotychczasowej „ W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział  
  członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.” 
- nowa treść ust. 5: „W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji  
  Rewizyjnej, Przewodniczący klubów laryngektomowanych oraz zaproszeni goście –  
  z głosem doradczym.” 

 
 
 

Sekretarz Zebrania   Przewodniczący Zebrania 
 


