Komunikat nr 7
Zarządu Komisarycznego
Mazowieckiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 22.01.2018 roku
w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KOD Regionu Mazowsze
Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Oddziału
Regionalnego KOD odbędzie się dnia 25 lutego 2018 r. w Warszawie, przy ulicy Bielańskiej
10 (Reduta Banku Polskiego). Pierwszy termin godzina 9:00, drugi termin godzina 10:00.
Zachęcamy do przybycia przed czasem, by ułatwić pracę recepcji. Formalne zawiadomienia
o zebraniu będą wysłane w terminie przewidzianym w Statucie, drogą wskazaną
w deklaracjach członkowskich. Za wysyłkę zawiadomień odpowiada Dział Członkowski ZG
Stowarzyszenia KOD.
Komplet dokumentów dotyczących Walnego Zebrania znajduje się tu: https://www.kodmazowsze.pl/wazne-dokumenty-wybory-25-lutego-2018/
Link do wydarzenia na Facebooku (zachęcamy do zaznaczania planowanej obecności):
https://www.facebook.com/events/142331196424510/
Przypominamy, że kadencja władz regionalnych rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2017 i trwa
3 lata (20 27 stycznia 2020 roku), a także że w wyniku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały
z dn. 23 sierpnia 2017 r. o wprowadzeniu w Regionie Mazowsze zarządu komisarycznego
wygasł mandat wszystkich członków zarządu regionalnego. Liczba miejsc do obsadzenia we
władzach regionu ustalona została na podstawie informacji przekazanych przez ZG w piśmie
otrzymanym przez Zarząd Komisaryczny w dniu 09.01.2018 r. W związku z tym w trakcie
zebrania wybrane zostaną władze regionu na następujące miejsca:
•

Zarząd Regionu (5-7 osób, z imiennie wybieranym przewodniczącym),

•

Regionalna Komisja Rewizyjna (2 osoby; Piotr Kaliszek pozostaje członkiem komisji),

•

Regionalny Sąd Koleżeński (5 osób),

•

Delegaci na zjazd krajowy (na miejsce delegatów, którzy zrezygnowali z funkcji lub nie
są już członkami Stowarzyszenia – obecnie 5 osób).

Zgłoszenia kandydatów do władz:
•

Osoby zainteresowane kandydowaniem proszone są o wydrukowanie formularza
zamieszczonego na stronie, wypełnienie, podpisanie, odesłanie skanu podpisanego

zgłoszenia na adres kandydaci@kod-mazowsze.pl; uwaga: można zgłaszać samego
siebie tzn. wpisać własne nazwisko i samemu podpisać się pod wnioskiem.
•

Osoby, które wcześniej zgłosiły swoją kandydaturę, proszone są o ponowne dosłanie
formularzy ze zgłoszeniem.

•

Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem formalnej poprawności i publikowane
zgodnie z kolejnością nadsyłania na stronie https://www.kod-mazowsze.pl/kandydacido-wyborow-w-dniu-25-lutego-2018/ oraz na grupie facebookowej KOD Region
Mazowsze.

•

Kandydaci mogą nadsyłać informacje o sobie na adres redakcja@kod-mazowsze.pl
(format – 2000 znaków, plik .doc, .docx.). Do informacji warto dołączyć zdjęcie wraz ze
zgodą do publikacji wizerunku na portalu kod-mazowsze na potrzeby wyborów.

•

W drugiej połowie lutego br. przeprowadzone zostaną jedna lub dwie debaty, podczas
których kandydaci będą mogli zaprezentować się osobiście.

Za organizację zebrania formalnie odpowiadają pełnomocnicy Zarządu Komisarycznego –
Marek Skórka oraz Jacek Wiśniewski.

Zarząd Komisaryczny KOD Mazowsze

