
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

WOLDENBERCZYKÓW  
DOBIEGNIEW, 22 WRZEŚNIA 2018 

 

 

Szanowni Państwo. 

Zarząd Stowarzyszenia Woldenberczyków, zgodnie ze swoimi uprawnieniami 

statutowymi (§ 20 ust. 2 pkt e)) i w porozumieniu z władzami Gminy Dobiegniew, podjął  

w dniu 12 czerwca 2018 r. uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałą, Zgromadzenie odbędzie się w Dobiegniewie, w dniu  

22 września br.   

 Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

b) podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu o zmianie statutu, rozwiązywaniu 

Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

c) wybieranie, odwoływanie oraz uzupełnianie składu Zarządu – 7 osób i Komisji Rewizyjnej 

– 4 osoby, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia, 

f) wykluczanie członkostwa Stowarzyszenia, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

Tegoroczne spotkanie ma znaczenie szczególne, bowiem to w tym roku dobiega końca  

4-letnia kadencja obecnego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej i zgodnie z pkt c) 

trzeba powołać te organy na lata 2018-2022!  

Liczymy, że znajdą się wśród Państwa osoby, które zdecydują się zaangażować w tę 

odpowiedzialną, społeczną pracę. Szczególne znaczenie ma przy tym wejście do władz 

Stowarzyszenia przedstawicieli drugiego pokolenia potomków i krewnych Jeńców 

zważywszy, że dzieci Jeńców są chyba bez wyjątku w wieku emerytalnym. Wypada mi to 

napisać, jako synowi Jeńca. Nie zamyka to oczywiście drogi do władz Stowarzyszenia również 

jego sympatykom, do czego ich także serdecznie zachęcamy..  

Bardzo prosimy również o rozważenie i już dziś zgłaszanie ewentualnych nowych tez 

programowych i kierunków działania Stowarzyszenia oraz potrzeb zmian w jego statucie. 

Wypowiedzi można przesyłać e-mailem na adres kontakt@woldenberczycy.pl lub listownie 

na adres: ul. Gorzowska 11; 66-520 Dobiegniew.       
Liczymy na owocne i jak zwykle sympatyczne spotkanie. Ze względu na jego roboczy 

charakter apelujemy do Państwa o jak największą frekwencję. Wkrótce prześlemy ramowy 

program zgromadzenia i jego szczegóły organizacyjne.  

 

Pozostaję z poważaniem 

 

Wiesław Dembek 

prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków 


