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W przypadku wprowadzenia przez Radg Ministrow do czasu
dodatkowych obostneh epidemicznych, Zarzqd zastnega, i2 zas
mogA ulec zmianie, o czym bgdziecie Partstwo informowani.
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Rzesz6w, dnia 09 sierpnia 2021 r.

Adresaci:
Czlonkowie Stowarzyszen ia

Na podstawie $ 23 ust. 2 pkt 7) statutu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci
Niepelnosprawnych i Autystycznych ,,SOLIS RADIUS' w Rzeszowie oraz uchwaly podjqtej na posiedzeniu
Zarzqdu w dniu 22lipca2021 r. Zarzqd Stowarzyszenia zwoluje:

Walne Zebranie Czlonk6w Stowarzyszenia w dniu 9 wrze6nia 2021 r. o godz. 15.30, kt6re odbqdzie

w plac6wce stowarzyszenia przy Ul. GOidZikOWgj 1 1B * Rzeszowie.

W zwiqzku z powyzszym Serdecznie Zapraszamy do wzigcia udzialu w zebraniu.

Celem zwolania Walnego Zebrania jest:
1) zlozenie przezZarzqd Stowarzyszeniai Komisjq Rewizyjnq sprawozdafi zrealizaqizadafi w roku 2020;
2) przeprowadzenia wybor6w do wladz stowarzyszenia na kolejnq kadencjq;
3) okreSlenie planu dzialalno5ci.

PLAN WALNEGO ZEBRANIA :

1. Sprawdzenie obecnoSci oraz sporzqdzenie listy uczestnik6w.
2. Otwarcie obrad.
3. Wyb6r Przewodniczqcego i Sekretarza obrad.
4. Przyjqcie porzqdku obrad.
5. Zloirenie przez Zarzqd sprawozd af,t ze zrealizowanych zadafi w 2020 r.
6. Zlohenie przez Komisjq Rewizyjnq sprawozdania z oceny dzialalnoSci Stowarzyszenia w 2O2O r.7. Przeprowadzenie wybor6w do wladz stowarzyszenia.
8. Przedstawienie planu dzialalnoSci stowarzyszenia na lata2021 -2022.9. Dyskusja nad planem dzialalnoSci
10. Przedstawienie wniosk6w do uchwaly.
11. Podjqcie uchwaly.
12. Podsumowanie zebrania, wolne wnioski.

W przypadku braku niezbgdnej frekwencji termin drugiego Walnego Zebraniawyznacza sig w tym

samym dniu (tj. 9 wfZe6nia 2021 f.1 na sodz. 16.00.

Jednoczesnie, w zwiqzku z wprowadzonym stanem epidemii, zwracamy sig z prosbq, aby:
1) ka2da osoba, kt6ra bqdzie uczestniczye w Walnym Zebraniu miala zahryte usta i nos,

dokonala dezynfekcii dloni pned wejsciem do Sali, a tak2e zachowywala dystans wynoszQcy
min, 1,5 m z pozostalymi uczestnikami zebrania,

2) w pnypadku, gdy czlonkami Stowanyszenia jest dwoje rodzic6w na Walne Zebranie stawila
sig tylko jedna osoba,

odbycia sig Walnego Zebrania
Walnego Zebrania
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