UCHWAŁA

O ZMIANIE STATUTU STOWARZYSZENIA

Uchwała Walnego Zebrania Członków nr ...... /2019
o zmianie statutu Stowarzyszenia Rzeszowski Klub Wysokogórski

Na podstawie par 22 i 30 Statutu Stowarzyszenia Rzeszowski Klub Wysokogórski

członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27.06. 2019 r. w Rzeszowie

postanawiają jednogłośnie zaakceptować i przyjąć następujące

zmiany w statucie:

1. Zmiana paragrafu 24, którego dotychczasowa treść brzmiała:

•

. 1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Ilość członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. Co najmniej 1 osoba w zarządzie powinna posiadać doświadczenie we wspinaczce
wysokogórskiej .
3. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
4. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie
przekraczającej 1/3 liczby członków zarządu pochodzących z wyboru.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.
6. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe"
Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:

•

,, 1. Zarząd składa się z 4 do 8 członków w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Ilość członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. Co najmniej 1 osoba w zarządzie powinna posiadać doświadczenie we wspinaczce
wysokogórskiej.
3. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
4. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie
przekraczającej 1/3 liczby członków zarządu pochodzących z wyboru.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.
6. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe"

w związki z usunięciem i dodaniem paragrafów w statucie dalsza numeracją podlega
uporządkowaniu .

Załącznikiem

do uchwały jest statut Stowarzyszenia Rzeszowski Klub Wysokogórski w nowej
wersji-ze zmianami wprowadzonymi w dniu 27.06.2019
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Rzeszów, 27.06.2019
Uchwała Zarządu

Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego
z dnia 27.06.2019
w sprawie wyboru członków zarządu do pełnienia poszczególnych funkcji

Zarząd Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego postanawia:

§I

•

Funkcję

Prezesa obejmie Maciej Bedrejczuk
§2

Funkcję

Wiceprezesa obejmie Adam Nowak
§3

Funkcję

Skarbnika obejmie Edward Twardowski
§4

Funkcję

Sekretarza obejmie Artur Jagusztyn
§5

Funkcję członków zarządu pełnią:

Bartosz Łuksik, Krzysztof Stępień,
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podpis Wiceprezesa
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podpis Sekretarza
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podpis Członka Zarządu

podpis Członka Zarządu

podpis Członka Zarządu

Michał Kordoń, Tomasz Ostasz

podpis Skarbnika
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podpis Członka Za1. 1du

