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Porządek obrad WZCO Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Białostockiego 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

w dniu 18 marca 2023 roku 

w hotelu 3Trio ul. Hurtowa 3 w Białymstoku 

 

1. Otworzenie zgromadzenia przez Prezesa Oddziału kol. Zenona Sosnowskiego w I/II 

terminie, powitanie zgromadzonych. 

2. Przeprowadzenie przez Prezesa Oddziału w głosowaniu jawnym wyboru 

przewodniczącego i prezydium walnego zgromadzenia, przekazanie prowadzenia obrad 

przewodniczemu.  

3. Przyjęcie w głosowaniu jawnym przekazanych członkom oddziału przed zgromadzeniem 

porządku obrad, regulaminu obrad, regulaminu wyborów .  

4. Wybór w glosowaniu jawnym  Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (Wyborczej). 

5. Ogłoszenie na podstawie listy obecności wniosku ws. uchwały o prawomocności 

zgromadzenia i przyjęcie uchwały w głosowaniu jawnym. 

6. Wystąpienie prezesa oddziału, kol. Zenona A. Sosnowskiego, przewodniczącej komisji 

rewizyjnej kol. Eugenii Busłowskiej, przewodniczącego sądu koleżeńskiego, kol. Leona 

Bobrowskiego. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.  

9. Wybory Prezesa Oddziału PTI:  

a. zgodnie z listą zgłoszeń od członków oddziału obecnych na zgromadzeniu, 

b. przegłosowanie jawne zamknięcia listy, 

c. głosowanie tajne, 

d. ogłoszenie wyników głosowania.  

10. Podjęcie decyzji (na wniosek wybranego Prezesa Oddziału) o liczbie członków zarządu 

Oddziału Białostockiego, sądu koleżeńskiego i komisji rewizyjnej.  

11. Wybór zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej Oddziału Białostockiego:  

a. zgodnie z listami zgłoszeń od członków oddziału obecnych na zgromadzeniu, 

b. przegłosowanie jawne zamknięcia list, 

c. głosowanie tajne, 

d. ogłoszenie wyników głosowania.  
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12. Wybór 5. delegatów OB na Zjazd Delegatów PTI:  

a. zgodnie z listą od członków oddziału obecnych na zgromadzeniu, 

b. przegłosowanie jawne zamknięcia listy, 

c. głosowanie tajne, 

d. ogłoszenie wyników głosowania.  

13. Dyskusja programowa 

 

14.  Przyjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych 

15. Wolne wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia  

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia  

17. Pierwsze posiedzenia nowych władz bezpośrednio po WZCO: 

a. zarządu oddziału – wybór wiceprezesów, skarbnika i sekretarza,  

b. komisji rewizyjnej – wybór przewodniczącego i sekretarza,  

c. sądu koleżeńskiego – wybór przewodniczącego i zastępcy.  

 

Uwaga: przerwa obiadowa jest planowana w godz. 13.00 – 13.45. 

 


