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ROTARY INTERNATIONAL 2018-2019 

ŁUKASZ GROCHOWSKI 

        

Warszawa, deszczowa środa, 14 listopada 2018 

 

KOMUNIKAT GUBERNATORA NR 7 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

ZAWIADOMIENIE 

Działając na podstawie § 12 Statutu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary 

International” z siedzibą w Łodzi, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary 

International” zwołuje na dzień 30 listopada 2018 roku (piątek) na godzinę 18:00 (drugi termin - godzina 

18:30) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary 

International”, które odbędzie się w miejscowości Ryn, 11-520, w Hotelu Zamek Ryn, pl. Wolności 2. 

W ZWZ mają prawo wziąć udział przedstawiciele (po jednej osobie) klubów Rotary będących Członkami 

Stowarzyszenia, posiadający formalne, imienne pełnomocnictwo do głosowania w formie uchwały klubu 

podjętej na regularnym zebraniu.  

ZWZ zwoływane jest celem: 

1. Przedstawienia sprawozdania finansowego (wymaganego przez polskie prawo) i sprawozdania Zarządu 

(wymaganego przez statut oraz przepisy RI) za rok rotariański 2017-2018, a także sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej z badania wykonania budżetu i działalności Zarządu w tym okresie.   

2. Podjęcia uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r oraz udzielenia 

absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.   

3. Omówienia zagadnień zmian w statucie Stowarzyszenia, w tym omówienia uwag lub wniosków dotyczących 

treści projektu statutu jakie ewentualnie zostaną zgłoszone w przewidzianym terminie, przeprowadzenia 

głosowania w przedmiocie przyjęcia ewentualnie zgłoszonych uwag lub wniosków oraz podjęcia uchwały w 

przedmiocie przyjęcia nowej wersji statutu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary 

International” z ewentualnie zatwierdzonymi poprawkami. 

4. Podjęcia uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do umorzenia istniejącej w księgach Stowarzyszenia 

należności ze strony RC Bydgoszcz w wysokości 8000 zł. 

5.   Omówienia innych tematów zgłoszonych w przewidzianym terminie.  

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.11.2018 

1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Gubernatora Dystryktu (DG)  DG 

2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (PZ) DG 

3 Wybór Protokolanta  PZ 

4 Wybór Komisji Skrutacyjnej PZ 

5 Sprawdzenie listy obecności PZ 

6 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 
uchwał 

PZ 

7 Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad PZ 

8 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2017-2018 IPDG 



9 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (KR) z badania wykonania budżetu i działalności 
Zarządu Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” za okres od 
01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 

PZ 

10 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi 
za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. i wykonania budżetu za ten okres 

PZ 

11 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi 
za okres od d 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 

PZ 

12 Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia 
Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi z wykonywania 
przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 

PZ 

13 Przedstawienie uwag lub wniosków zgłoszonych przez kluby będące Członkami Stowarzyszenia 
(RC) do porządku obrad w wyznaczonym terminie 

RC 

14 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uwag lub poprawek zgłoszonych do treści projektu 
statutu Stowarzyszenia 

PZ 

15 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej wersji statutu Stowarzyszenia Polskich Klubów 
Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z ewentualnie zatwierdzonymi poprawkami 

PZ 

16 Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do umorzenia istniejącej w księgach 
należności od RC Bydgoszcz w wysokości 8000 zł 

PZ 

17 Podjęcie uchwał w przedmiocie innych ewentualnie zgłoszonych w wyznaczonym terminie 
tematów 

PZ 

18 Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  PZ 

 

 

Jednocześnie informujemy, że najpóźniej do dnia 22 listopada 2018 roku, każdy z klubów - Członków 

Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”, może zgłosić Zarządowi swoje 

uwagi lub wnioski do tematów przedstawionych w porządku obrad oraz ewentualną chęć zabrania głosu 

podczas Zgromadzenia. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie (skan uchwały Klubu) pocztą elektroniczną na 

adres Sekretarza Dystryktu Grega Gregorczyka: secretary@rotary.org.pl. 

 

Na koniec zwracamy się z gorącą prośbą, aby każdy Rotarianin biorący udział w tym Walnym Zgromadzeniu 

przyjechał do Rynu z pozytywnym nastawieniem oraz gotowością do spokojnej, otwartej i konstruktywnej 

dyskusji w myśl idei Rotary International i zgodnie z Testem 4 Pytań.  

 

Niech te obrady będą ucieleśnieniem i wyrazem idei służby innym, wzajemnego szacunku, naszych wysokich 

standardów etycznych oraz hasła BĄDŹ INSPIRACJĄ! 

 

 

W imieniu Zarządu kadencji 2018-2019 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 

 

Gubernator Dystryktu 

 

 

 

załączniki: (1) Sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017-30.06.2018, (2) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 

kadencji 2017-2018, (3) Projekt zmienionego statutu Stowarzyszenia w wersji 18.10.30A, (4) Projekty uchwał. 


