
	 	 	 	 	 Gdańsk, dnia 3 stycznia 2016 r. 
 

ZAWIADOMIENIE 
Jako pełnomocnik do spraw organizacji struktur stowarzyszenia „Komitet Obrony 
Demokracji” regionu pomorskiego, na podstawie  uchwały nr ZG/2017/01/02/1 Zarządu 
Głównego Komitetu Obrony Demokracji z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie 
zwołania pierwszego Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Pomorskim 
Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia, w związku z § 18 ust. 3 Statutu 
stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” zawiadamiam, że Regionalne Walne 
Zebranie Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu pomorskiego 
odbędzie się: 
 

w dniu 4 lutego 2017 o godz. 12.00, 
w sali Amber EXPO przy. ul. Żaglowej 11 w Gdańsku. 

 
 

W przypadku, gdyby Regionalne Walne Zebranie Członków nie mogłoby się odbyć w 
powyższym terminie z powodu braku wymaganego quorum, Regionalne Walne Zebranie 
Członków odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 4 lutego 2017 roku o godzinie 
13:00 w miejscu wskazanym powyżej (§ 46 ust. 6 Statutu). 
 
Projekt regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia 
„Komitet Obrony Demokracji” jest dostępny na stronie www.ruchkod.pl/wybory-kod-
2017/ 
 
W załączeniu proponowany porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków 
stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” 
 

Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia 
„Komitet Obrony Demokracji” 

regionu pomorskiego 
Radomir Szumełda 



Projekt porządku obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
„Komitet Obrony Demokracji” Regionu Pomorze, Gdańsk 04.02.2017  

1. Otwarcie zebrania przez pełnomocnika regionalnego 
2. Wystąpienie pełnomocnika regionalnego/członka Zarządu Głównego KOD 
3. Informacja o liczbie członków biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie wymaganego 
quorum i zdolności Regionalnego Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał. 
4. Wybór przewodniczącego Regionalnego Walnego Zebrania Członków, jego zastępcy i 
sekretarza.  
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków. 
6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
8. Powołanie komisji uchwał i wniosków.  
9. Wybór przewodniczącego zarządu regionu:  
a. zgłaszanie kandydatów,  
b. odczytanie listy kandydatów, 
c. prezentacja kandydatów,  
d. głosowanie, 
e. przerwa na liczenie głosów, 
f. odczytanie wyników głosowania, 
g. wystąpienie nowego przewodniczącego zarządu regionu.  

10. Zgłoszenie propozycji liczby członków zarządu regionu 
11. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków zarządu region - głosowanie jawne 
12. Wybór członków zarządu regionu: 
a. zgłaszanie kandydatów, 	
b. odczytanie listy kandydatów, 
 c. prezentacja kandydatów, 
 d. głosowanie. 	
 
13. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów: 
a. poinformowanie o liczbie delegatów regionu pomorskiego, 
 b. zgłaszanie kandydatów,  
c. odczytanie listy kandydatów, 
d. prezentacja kandydatów, 
e. głosowanie.  

14. Dyskusja w czasie liczenia oddanych głosów (punkt 12 i 13).  
15. Odczytanie wyników głosowania (punkt 12 i 13).  
16. Wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej i Regionalnego Sądu Koleżeńskiego: 
 a. zgłaszanie kandydatów, 
b. odczytanie listy kandydatów, 
c. prezentacja kandydatów,  
d. głosowanie na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 
e. głosowanie na członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego,  
f. przerwa na liczenie głosów,  
g. odczytanie wyników głosowania.  
15. Przyjęcie uchwał Regionalnego Walnego Zebrania. 
16. Zamknięcie zebrania.  


