
          

 

         PORZĄDEK OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO   CZŁONKÓW 

OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W DNIU  
 14 czerwca 2018r.  

 

1. Otwarcie obrad.  

2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie  - zatwierdzenie - porządku obrad. 

4. Wybór komisji : 

 Mandatowej 

 Uchwał i wniosków. 

5. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy OIG . 

6. Przedstawienie sprawozdań  z działalności Organów  Izby :  

a) Sprawozdanie z działalności Rady OIG za okres od dnia 18 czerwca 2017   do 14 czerwca  

2018r. 

b)  Sprawozdanie z działalności  Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej za 2017r oraz  za  okres 

sprawozdawczy  od 28.03.2017 do 14.06 2018r. 

c) Sprawozdanie z gospodarki finansowej Izby za 2017r.  

d) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 28 marca 2017 do 14 czerwca 

2018r.   w tym przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. bilansu za 2017 r. wraz z 

wnioskami w sprawach o :  

 Udzielenia absolutorium  Zarządowi Izby  za 2017 r. 

 Udzielenia  absolutorium Radzie Izby za okres kadencji. 

e).  Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego  za okres od  marca 2017r.do czerwca    

               2018r.  

7.  Sprawozdanie Komisji mandatowej ( a gdy będzie gotowe to pomiędzy referowanymi podpunktami 

 w  pkt. 6.). 

8. Rozpatrzenie (dyskusja)  sprawozdań  i podjęcie stosownych uchwał w  sprawach określonych w  

 pkt. 6 tj.: 

 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Izby za okres kadencji. 

 Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla  Rady Izby za  okres kadencji. 

 Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 

sprawozdawczy. 

 Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za okres 

sprawozdawczy. 

 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy.  



 Podjecie uchwały o zatwierdzeniu bilansu ,rachunku zysku i start oraz przeznaczeniu  zysku 

bilansowego za rok 2017r. 

 Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla  Zarządu   za 2017r. 

9. Wybory członków Rady Opolskiej Izby Gospodarczej: 

a) uchwalenie liczebności Rady Izby, 

b) wybór  Komisji Wyborczej, . 

c) zgłaszanie kandydatów do Rady Izby, 

d) wybór Komisji Skrutacyjnej, 

e) wybory członków Rady OIG  - głosowanie, 

f) ogłoszenie wyników wyborów. 

      10. Dyskusja nad sprawozdaniami  w  sprawach pkt. 7 i kierunkami działalności Izby (  po punkcie 9 e  - 

 ale przed ogłoszeniem wyników wyborów). 

       10 A. .  Rozpatrzenie i przyjecie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego członka OIG. 

       11.  Przedstawienie sprawozdania komisji Uchwał i Wniosków. 

      12.  Rozpatrzenie i podjęcie  uchwał  Walnego Zgromadzenia 

      13.  Wolne wnioski. 

      14.  Zamknięcie obrad. 

     

         Przewodniczący obrad Rady OIG 

                  Prof. dr hab.  Marian Duczmal 

                    W oryginale podpis 


