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Walne Zgromadzenie Członków Koła 

§49 

1. Walne Zgromadzenie Członków Koła stanowi najwyższą władzę Koła. Jego posiedzenia 
mogą mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła co 2 lata jako 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła może odbyć się w każdym czasie  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Koła  
z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Koła bądź na 
pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Koła w ciągu jednego 
miesiąca od złożenia wniosku. 

§50 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i wspierający Koła; 
2) z głosem doradczym – zaproszeni goście. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła, Zarząd 
Koła pisemnie powiadamia członków co najmniej z 15-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła obraduje według uchwalonego przez siebie 
regulaminu obrad. 

§51 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy: 

1. ustalanie głównych kierunków działania Koła na okres kadencji; 
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła; 
3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła absolutorium Zarządowi Koła; 
4. wybór i odwoływanie Prezesa Koła oraz członków władz Koła; 
5. wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów; 
6. podejmowanie uchwał, stanowiących podstawę dla Zarządu Koła do podjęcia działań 

dotyczących: 
a) powoływania i likwidacji szkół lub placówek patronowanych 
b) rozwiązywanie Koła 
c) wnioskowanie o przekształcenie Koła Terenowego w Autonomiczne Koło Terenowe; 

7. rozpatrywanie odwołań organów szkół lub placówek od decyzji Zarządu 
Autonomicznego Koła Terenowego dotyczących działalności szkół lub placówek; 

8. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach. 



Statut Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego 

 

 

§52 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła obraduje nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

2. Nad innymi sprawami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła może 
obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych 
członków. 

 

§53 

1. Walne Zgromadzenie Członków Koła uchwały w sprawie odwołania przed upływem 
kadencji Prezesa Koła lub członków władz Koła oraz likwidacji szkoły lub placówki 
podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła. 

2. Uchwałę o rozwiązanie Koła, Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje 
większością 3/4 głosów przy obecności  co najmniej 2/3 członków Koła. 


