
 

            Poznań, 01.09.2022 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi zwołujemy i 
zapraszamy na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Osób z 
Nowotworami Głowy i Szyi, które odbędzie się  

23 września 2022 roku o godz. 9:00 (piątek) 

w sali 1325, 1 piętro Wielkopolskiego Centrum Onkologii, budynek PET, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.  

Porządek obrad: 

1. Powitanie zebranych, stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zebrania i stwierdzenie jego zdolności 
do podejmowania uchwał. 
2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania członków SOzNGiS. 
3. Wybór protokolanta. 
4. Propozycje zmian do porządku obrad. 
5. Wybór komisji skrutacyjnej. 
6. Zatwierdzenie porządku obrad. 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu SOzNGiS.za lata 2019 - 2021. 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej SOzNGiS za lata 2019 - 2021.  
9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej SOzNGiS za lata 2019 - 2021.  
10. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia za działalność w latach 2019 - 2021. 
11. Rozpoczęcie wyborów; ustalenie sposobu głosowania (tajne bądź jawne) - ustalenie składu liczbowego 
władz Stowarzyszenia (propozycja: zarząd z prezesem włącznie - 5, komisja rewizyjna - 3 osoby, sąd koleżeński 
- 3 osoby), 
12. Zgłaszanie kandydatur do zarządu. 
13. Wybór członków zarządu (głosowanie tajne lub jawne). 
14. Ogłoszenie wyników wyboru członków zarządu. 
15. Zgłaszanie kandydatur do komisji rewizyjnej. 
16. Wybór członków komisji rewizyjnej oraz ogłoszenie wyników. 
17. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu SOzNGiS. 
19. Wolne głosy i wnioski. 
20. Zakończenie zebrania. 
Z uwagi na fakt, że przedmiotem walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego będą kwestie niezmiernie 
istotne dla dalszego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, uprzejmie prosimy o uczestnictwo w Zebraniu. 
Nadto, gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie byliby Państwo zainteresowani lub nie moglibyście kontynuować 
swojego członkostwa w Stowarzyszeniu Osób z Nowotworami Głowy i Szyi, uprzejmie prosimy o przesłanie 
informacji w tym zakresie na adres Stowarzyszenia lub mailowo na adres: renata.uczulka@wco.pl. Umożliwi to 
nam zaktualizowanie listy członków. 

Prezes Sławomir Marszałek    Skarbnik  Renata Uczułka  
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