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Muszyna, 30 stycznia 2018 roku 

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny 

 
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) uprzejmie informuje, że w 

dniu 3 marca 2018 roku (sobota), o godzinie 15.00 odbędzie się w Muzeum Regionalnym 

„Państwa Muszyńskiego” w Muszynie (ul. Krzywa 1) walne zebranie sprawozdawcze SPAM.  

 
Proponowany porządek obrad: 

 otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza; zarząd proponuje na 

przewodniczącego Krzysztofa Trelę, a na sekretarza Katarzynę Kowacz-Przybylską,  

 stwierdzenie przez przewodniczącego prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do 

podejmowania uchwał (zarząd informuje, że SPAM liczy aktualnie 53 członków),  

 przyjęcie porządku obrad,  

 wybór komisji uchwał i wniosków,  

 sprawozdanie merytoryczne i finansowe SPAM za rok 2017,  

 opinia komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017,  

 plan pracy i budżet SPAM na rok 2018, 

 dyskusja,  

 głosowanie uchwał w sprawach:  

o sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017,  

o absolutorium dla władz SPAM za rok 2017,  

o plan pracy i budżet na rok 2018,  

o składka członkowska SPAM za rok 2018 na dotychczasowym poziomie (25 zł rocznie),  

 wnioski z dyskusji przedstawione przez komisję uchwał i wniosków,  

 wolne wnioski i zamknięcie zebrania. 

Sprawozdanie za rok 2017 i plan na rok 2018 dostępne będą od 10 lutego na stronie 

www.almanachmuszyny.pl  

Osoby niemogące być na zebraniu prosimy o przesłanie upoważnienia dla 

przewodniczącego zebrania (lub innej osoby) do głosowania uchwał na adres e-mail: 

redakcja@almanachmuszyny.pl lub na adres SPAM: ul. Józefa Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna. 

Wzór zamieszczamy poniżej. Tych, co zapomnieli, uprzejmie prosimy o opłacenie składki 

członkowskiej SPAM.  

Po zebraniu o godzinie 18 zapraszamy na składkową kolację „Pizza Party” w „Zajeździe 

u Hutka”. W programie prezentacja „Promujemy szlak winny Tokaj – Muszyna”, którą 

przedstawi Jerzy Celichowski ze Stowarzyszenia Winiarzy z Tarcal z regionu Tokaj, oraz 

degustacja wina z naszego winobrania w trakcie sławetnej wyprawy Tokaj 2017! 

Pozdrawiamy i do zobaczenia! 

 

 

 

 

Upoważniam ____________________________________ do głosowania uchwał 

w moim imieniu na walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu Muszyny w dniu 3 marca 2018 r. 

 
Data    Imię i nazwisko     Czytelny podpis 
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