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             Katowice, dnia 7 maja 2021 r. 
 
 
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 
Członkowie PSGG 

 
 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje w dniu 28 maja 
2021 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.  
 
W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego dotyczącymi organizacji imprez masowych, ramowy porządek Zjazdu zostanie 
poprzedzony blokiem informacyjno-przygotowawczym do głosowań i wyborów.  
 
Blok informacyjno-przygotowawczy, który odbędzie się z wykorzystaniem witryny 
internetowej Stowarzyszenia (www.psgg.pl – strefa logowania Członka PSGG) oraz siedziby PSGG 
obejmował będzie: 

- zgłoszenie przez Zarząd propozycji osób do funkcji Przewodniczącego i Protokolanta 
Walnego Zjazdu, 

- wybór Przewodniczącego i Protokolanta w formie sprzeciwu lub jego braku członków 
stowarzyszenia, 

- złożenie sprawozdań z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, 
- złożenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, 
- przedstawienie ramowego planu działalności Stowarzyszenia na okres 2021-2022, 
- zgłoszenie wniosków i postulatów do organów Stowarzyszenia, 
- zgłoszenie indywidualnych wniosków przez członków zwyczajnych. 
 

Blok informacyjno-przygotowawczy rozpocznie się w dniu 21 maja 2021 r. (piątek) 
poprzez zamieszczenie propozycji składów osobowych, sprawozdań i planu  

w „Strefie logowania członka PSGG” oraz w siedzibie Stowarzyszenia. 
 

W dniach od 24 do 26 maja 2021 r. członkowie PSGG mogą zgłaszać wnioski  
poprzez adres kontakt@psgg.pl 

 
VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia, który odbędzie się w Komorze Ważyn KS 
Bochnia obejmował będzie: 

- przegłosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu, 
- przegłosowanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań z działalności Zarządu, Sądu 

Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
- przegłosowanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, 



- przegłosowanie uchwały o planie działania na 2021-2022, 
- przegłosowanie zgłoszonych wniosków. 

 
Głosowania odbędą się przy zachowaniu wymagań sanitarnych. Na sali zapewnione będzie 
odpowiednie ustawienie krzeseł oraz udostępniony będzie płyn do dezynfekcji rąk. Prosimy 
o zabranie maseczek.  

 
VI Walny Zjazd odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. (czwartek): 

o godzinie 16.15  – pierwszy termin, 
o godzinie 16.30  – drugi termin. 

 
Uwaga: osoby, które przebywają na kwarantannie mogą głosować poprzez pełnomocnika 
(dokumenty dot. kwarantanny i pełnomocnictwo należy okazać Sekretarzowi Zjazdu). 

 
 
 
 

Z poważaniem, za Zarząd 
 
 
 

 
 


