Polskie Stowarzyszeníe Kulturalne im. Jőzefa Bema na'Wggrzech
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület

H-1051 Budapest V. ker., Nádor u.34.II. 1. Tel: 11311-0216, Fax: 1131,2._8204.

ZAPROSZENIE

ta

nadzwyczajne WÁLNE

ZEBRANIE Polskiego Stowarzyszenia Kultrrralnego im. J.Bema na Wggrzech, które
r, (sobota) o godz. 10.30 w siedzibie stowarzyszenia {1051. Budapest Nádor u. 34).

rozpocznie sig 19 sierpnia2Ot7

Porz4dek zebrania:

i

przeglosou,anie proponowanych przez S4d poprawek do prryjgtego
nowcgo Staturu siowarzyszenia.

1.) Wprowadzenie

w dniu

4.03.2017r.

W

przypadl,,-u, kiedy Walne Zebranie wiw terminie nie bgdzie prawomocne, oglaszam ponowne z\l'olanic
Walnego Zebrania w drugim tetminie, tego samego dnia o godz. l1.00 z w/w propono\;\ianym porzqdkiem obrad
íbezwzglgdu na ilo§ó osób uczestnicz4cyclt w zebraniu bgdzie ono prawot]locnym.

Z proponowanymi projektamí zmian do Statutu moZna zapoznaé sig pocz4wszy od dnia 24-go lipca 2017 r. w
ka2dy wtorek i §rodg w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie stolyarz.yszenia, a tak2e na stronie internetowej
www.bem.lru. flwagi zvwqzane z projektem zmian do Statutu prosimy przesylaé na adres emailowy:
bemí.l.;trern.hu.

Jak

Paústwu wiadomo dzia{anie stowarzyszenia jest oparte talc2e na wptywach ze skladek czlonkowskich, a ich
nieoplacanie stanowi powa2ny problern dla stowarzyszenia i doprowadza do trudno§ci mvi4zanych z uzyskaniem
finansowania, atak2e moZe stanowió zagroiente rea|izacjijego celów dziatania, dlatego zwracamy sig do tych z
Paúsfwa, ktőrzy jeszcze tego nie uczynil| o oplacenie skladek czlonkowskich za rok 2a17, a fakt ten stanou'i
jednoczeónie potlvierdzenie czlonkowstv/a w stowarzyszeniu
!

Skladki czlonkowskie moina wplacaó

:

- przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek:

Bank: OTP Bank,Zrt.
Numer rachunku: 1 l 1 705008-200 1 2759-00000000
- osobi§cie (gotórvk4) w siedzibie stowarzyszenia (we wtorki i §rody w godz.16,00-18.00),
Oczyrvi§cie je§li nie macie Paásfwo zaleglo§ci w oplacaniu skladek czlonkowskich ponowne powinnoíci ptaínicze z
tym zwi4zane Paústw,a nie obowi4zuj4.

Szanowni Czlo nkowíe Stowarzyszenia !
S4d zwrócit nam uwagg dot. wprowadzenta pewnych z.mian i wykluczenia spruecznoÉci w przyjgtym pruez Walne
Zebranie w dniu 4 marca 2017 t . Statucie stowarzyszenia, Zgodnie z tym dokonali§my odno§nych poprawek, które nie
dotyczq calo§ci przyjgtego Statutu, a pojgcia ,, honorowy czlonek stowarzyszenia" i sposób _iego wyboru. Nale2alo
uszczególowió zakres decyz_vjno§ci Walnego Zebrania i Organu Przedstawicielskiego i wykluczyó sprzecmoíci w t}m
zakresie, a Ákile umocnió przepisy dot. praw Organu Przedstawicielskiego, Osoby zainteresowane uzyskaniem
szczególowszych informacji dot. proponülü/anych znian do Statutu zapraszamy w dniu 25 lipca w godz. 16,00-18.00
do siedziby naszego stowarzyszenia.

Budapeszt 10lipca 2al7 r.

wesolowski

(

