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1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie projektu porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwały.
4. Wybór Komisji:

 mandatowej,
 wyborczej,
 skrutacyjnej,
 uchwał i wniosków.

5. Odczytanie podjętych uchwał i wniosków oraz odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła.

6. Wręczenie odznaczeń, pucharów i podziękowań.
7. Odczytanie sprawozdań władz i organów Koła:

 z działalności Zarządu Koła, w tym z sprawozdanie finansowe,
 z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła,
 z działalności sportowej,
 z działalności Komisji Rewizyjnej Koła i złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla

ustępującego Zarządu Koła.
8. Przerwa.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Wystąpienie zaproszonych gości.
11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego

Zarządu Koła – podjęcie uchwały.
12. Wybory:

 ustalenie sposobu głosowania (tajne lub jawne),
 ustalenie składu liczbowego władz i organów Koła – podjęcie uchwały,
 wybory Prezesa Zarządu Koła i ogłoszenie wyników - wystąpienie wybranego Prezesa,
 wybory władz i organów Koła i ogłoszenie wyników,
 wybory delegatów i ich zastępców na XXXII Zjazd Okręgowy i ogłoszenie wyników.

13. Informacje organizacyjne, w tym na temat wysokości składek członkowskich oraz składek na ochronę i
zagospodarowanie wód.

14. Przedstawienie projektów uchwał i informacji w sprawie:
 nałożenia na członków Koła obowiązku wykonania pracy osobistej w 2022 r. lub wniesienia

ekwiwalentu za tę pracę,
 upoważnienia Zarządu do przyjmowania dobrowolnych wpłat w 2022 r. z przeznaczeniem na sport,
 projektu planu pracy Zarządu Koła oraz budżetu Koła na 2022 rok, w tym projektu budżetu na

łowisko specjalne „Łosień”.
15. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:

 nałożenia na członków Koła obowiązku wykonania pracy osobistej w 2022 r. lub wniesienia
ekwiwalentu za tę pracę,

 upoważnienia Zarządu do przyjmowania dobrowolnych wpłat w 2022 r. z przeznaczeniem na sport,
 zatwierdzenia planu pracy Zarządu Koła oraz budżetu Koła na 2022 rok z uwzględnieniem budżetu

łowiska specjalnego „Łosień” oraz upoważnienia Zarządu do wprowadzenia ewentualnych korekt,
17. Wolne wnioski, w tym wniosek Zarządu Koła o przyznanie odznaki „Senior Wędkarstwa”.
18. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
19. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Koła i ustalenie daty następnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczego Członków Koła.


