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Warszawa, dnia 7 września 2020 roku

Adresaci:

Czlonkowie Porozumienia AUWZM-PO§KA

Na Podstawie § 14 ust, 5 pkt 8 statutu Porozumienia AUTYZM-PoLsKA, uchwały podjętej na
Posiedzeniu Zarządu w dniu 25 sierpnia 2O2O r, oraz na podstawie Art.lO.ust 1a Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Zarząd Porozumienia AUTYZM-PoLSKA

zwołuje:

Wa]ne Zgromadzenie Czlonków Stovlarzyszenia w dniu 22 września 2020 roku
11:00, hóre odbędzie się ze wzglqldu na bieżącą sytuację sanitarno-epidemiotogiczną
zdalnej na platformie internetowej Zoom.

OPis sPosobu uczestnictwa i wykonlnrania prawa głosu znajduje się w załączniku do niniejszego
zawiadomienia.

W związku z powyższym §erdecznie Zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Celem zwołania Walnego Zgromadzenria jest:

1. ZłoŻenie przez7arząd Porozunnienia AUT\rZM-POLSKA i Komisję Rewizyjną sprawozdań
z realizacjizadań w roku 2019,,

2. Określenie planu działalności,

Plan Walnego Zgromadzenia POROZL| Ml EN |A AUWZM-PO§KA:

Potwierdzenie czynnego udziału Pełnomocników Członków w Walnym Zgromadzeniu
z wykorrystaniem Środków komunikacji elektronicznej i stwierdzenia ważności Watnego
Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad
Złożenie przez7arządu sprawclzdania z zrealizowanych zadań w 2019 roku
ZloŻenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z oceny dzialalności Porozumienia AUTrZM-
POLSKA w 2019 roku.
Przeprowadzenie głosowania dotyczącego zatwierdzenia ,,Sprawozdania merytorycznego
z działalności Porozumienia A|UTYZM-POLSKA w 2019 roku"
Przeprowadzenie glosowania dotyczącego zatwierdzenia ,,Sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 01.01.2019 - 3t.t2,2Dt9" .

Przeprowadzenie głosowania ,dotyczącego zatwierdzenia ,,Protokolu - sprawozdania Komisji
Rewizyjnej za rok 2019".
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zanądu Porozumienia AUTYZM-POLSKA.
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Przedstawienie informacji ol bieżącej działalności Zarządu oraz propozycji głównych
kieru nków działania Porozumienia AUTYZM-POLSKA.
DYskusja nad głównymi kierunkami działania Porozumienia AUTYZM-POLSKA oraz potrzebą
powołania Zespołów roboczych do spraw realizacji głównych kierunków działania
Porozu m ien ia AUTYZM-POLSKA.
Przeprowadzenie glosowania o wyborze trzech priorytetowych kierunków działania
Porozumienia AUTYZM-POLSKA na rok 2O2O i2O2t.
Przeprowadzenie glosowania w sprawie powolania Zespołów roboczych.
Przerwa.
Przedstawienie trzech organizacji krajowych i międzynarodowych, w których członkostwo
Porozu m ien ia AUTYZM -POLSKA jest uzasadnione merytoryczn ie - dyskusja.
Przeprowadzenie glosowania w sprawach przystąpienia do przedstawionych organizacji.
Propozycja podniesienia składek członkowskich w 2021 roku - dyskusja.
Przeprowadzenie glosowania w sprawie podniesienia skladek członkowskich w 2021 roku.
Przedstawienie wniosków do uchwaty
Podjęcie uchwały
Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
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W przypadku braku niezbędnelj frekwencji termin drugiego Walnego Zgromadzenia wyznacza

się w tym samym dniu tj. 22 wrzeŚnlia 2020 roku na godzinę 11:15.

Załącznik:

Opis sposobu uczestnictwa iwykonywtlnia prawa głosu

www.autyzmpolska.org.pl


