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STOWARZYSZENIE KATOLIKÓW POLSKICH NA W4GRZECH PW. SW. WOJCI§CIIA

MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK SZT. ADALBERT EGYE§ÜLETE
Zaproszenie

Stowarzyszenie §w, Wojciecha zaprasza Paniq/Pana na Walne Zebranie Wyborczo-Sprawozdawcze Cztonków, które
odbqdzie siq w dniu 13-go wrze§nia2O2L roku, o godzinie 16.00 w Domu Polskim. W przypadku braku wymaganej
iloóci cztonków nastqpne zebranie odbqdzie siq w dniu 20-go wrze§nia dnia o godzinie t73a, bez wzglqdu na iloóó
obecnych podjqte decyzje bqdq petnomocne.
Przewiduje siq nastqpujqcy porzqdek obrad:

t.

2.

3,
4.
5.
6.
7.
8,

Sprawozdanie z dziatalno§ci programowej w 2020 roku.
Sprawozdanie finansowe za2O2O rok, zatwierdzenie sprawozdania o u2yteczno§ci poiytku publicznego w 2020
roku.
Program dzialalno§ciw roku bie2qcym.
Ze wzglqdu na pandemie COV|D 19 przyjqcie izatwierdzenie dodatkowe8o sprawozdania z dziatalno§ci7arzqdu
po 15 maja 2O2I r, ze szczególnym uwzglqdnieniem wywiqzania siq z zobowiqzaáw tym okresie.
Zatwierdzenie bud2etu na2O2Ir,
Wybory Zarzqdu Stowarzyszenia.
Wybór Komisji Rewizyjnej,

Sprawy bieiqce.
Uprzejmie prosimy a zaplacenie sktadkiczlonkowskiej za 2021 rok,

Meghívó
EgyesÜletünk tisztelettel meghívja Önt 2021. szeptember 13-án 16.00 órakor a Lengyel Házban tartandó választási évi
rendes kÖzgyűlésére.Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2O2L. szeptember 2O-án 17.3O órakor, azonos
napirendi pontokkal megismételjük, amely a megjelent egyesületi tagok számától függetlenül határozatképes.

Javasolt napirendipontok:
].. Beszámoló az Egyesület 2020

Z,

-

évi tevékenységéről/ programok /.

2020-évi pénzügyi beszámo|ó

és 2O2O. évi számviteli

mellékletei: a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet)

beszámoló elfogadása (melynek

3.

Az idei tevékenység - programok.

4.

Az elnökség 202L, május 15. napja utáni tevékenységéről szóló külön beszámoló

tekintettel

5.

-

és ennek utólagos jóváhagyása.

-

a COVID 19 járványra

2CIZ1.évi költségvetés elfogadása,

6" Az

7.

-

kitérve ezen időszak vállalt kötelezettségekre

Egyesület Vezetőségének megválasztása.

A Felügyelő Bizottság megválasztása.

8. Egyebek.
Ti

szte lette l ké rj ü k a 2021,. évi ta gd íj befizetését.

Budapest, 2021.08.25.
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Z powa2aniem / Tisztelettel
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Zdzislawa Molnárné Sagun
prezes / elnök
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