DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
Protokół
z drugiego terminu głosowań
Walnego Zgromadzenia Członków
partii „Demokracja Bezpośrednia”
w Warszawie w dniu 03.01.2015 r.
3 stycznia 2015 r. o godz. 12:10 w siedzibie Demokracji Bezpośredniej – Warszawa, ul. Nowolipki
14/130 odbył się drugi termin głosowań Walnego Zgromadzenia Członków dotyczących uchwał
zmieniających Statut, niepodjętych podczas WZC 13.12.2014 r. z powodu braku wymaganego Statutem
kworum. Członkowie DB zostali powiadomieni o terminie Walnego Zgromadzenia stosownymi
zawiadomieniami, zgodnie z art. 6 ust. 4 Regulaminu oświadczeń na 14 dni przed terminem posiedzenia.
W posiedzeniu wzięło udział łącznie 9 członków DB zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1),
w tym uprawnionych do głosowania zgodnie z art. 24 Statutu – 9 członków.
Drugi termin głosowań zgodnie z art. 24 Statutu pozbawiony jest wymogu kworum.
Uprawnieni do głosowania są członkowie:
− posiadający staż członkowski dłuższy niż 90 dni (art. 24 Statutu), oraz
− niezalegający z opłatami składek (art. 3 ust. 3 Statutu).
1.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej.

Przewodniczący DB, Adam Kotucha przywitał zebranych oraz przedstawił cel Zgromadzenia, którym
zgodnie z porządkiem obrad było głosowanie uchwał zmieniających Statut.
Zgromadzonym rozdano turkusowe mandaty do głosowania: otrzymało 9 osób posiadających uprawnienia
do głosowań zmian Statutu.
2.

Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono – Dominika Hernika, a na sekretarza – Beatę Dziudzik. W
wyniku głosowania obydwie kandydatury zostały przyjęte 8 głosami za przyjęciem kandydatur. 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez zmian jednogłośnie (załącznik 2).
UCHWAŁY STATUTOWE - GŁOSOWANIA
4. Głosowanie uchwał zmian w Statucie.
Przewodniczący WZC przypomniał zgromadzonym, że do podjęcia uchwał wymagane jest 2/3 głosów
członków posiadających pełnię praw członkowskich (staż dłuższy niż 90 dni oraz niezaleganie z płatnością
składek członkowskich). Ilość obecnych uprawnionych - 9 osób, ilość wymagana do podjęcia uchwał – 6
osób. Przystąpiono do głosowań.
a) Projekt uchwały dotyczącej braku wymagalności kworum. (art. 24 Statutu).
Zgodnie z intencją Walnego przeprowadzono głosowanie odrzucające uchwałę o podtrzymaniu zapisu w
wersji: „kworum nie jest wymagane” i tym samym przywrócenia do art. 24 Statutu wymogu kworum.
Przystąpiono do głosowania odrzucenia w.w. uchwały. Ilość uprawnionych – 9 osoby, ilość wymagana – 6.
głosy za odrzuceniem – 9
głosy przeciw odrzuceniu – 0
wstrzymało się – 0
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Uchwała o utrzymaniu zapisu art. 24 w brzmieniu „Kworum nie jest wymagane” została odrzucona
(uchwała nr 06/12/2014 – załącznik nr 8 do protokołu WZC z dnia 13.12.2014 r.).
Tym samym art. 24 Statutu został przywrócony w wersji obowiązującej przed 14.12.2013 r.
b) Projekt uchwały – łączenie członkostwa (art. 7 Statutu).
Ilość uprawnionych do głosowania – 9 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 6.
głosy za – 7
głosy przeciw – 2
wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta (uchwała nr 07/12/2014 – załącznik nr 9 do protokołu WZC z 13.12.2014 r.).
c)

Projekt uchwały – składki po odwieszeniu członkostwa (art. 14 i 15 Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 9 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 6.
głosy za – 9
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta (uchwała nr 08/12/2014 – załącznik nr 10 do protokołu WZC z 13.12.2014 r.).
d) Projekt uchwały – karencja nowoprzyjmowanych członków (art. 24 i 25 Statutu).
Ilość uprawnionych do głosowania – 9 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 6.
głosy za – 8
głosy przeciw – 1
wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta (uchwała nr 09/12/2014 – załącznik nr 11 do protokołu WZC z 13.12.2014 r.).
e) Projekt uchwały – zmiany w składzie zarządu (art. 25, 26, 32 i 40 Statutu).
Ilość uprawnionych do głosowania – 9 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 6.
głosy za – 0
głosy przeciw – 8
wstrzymało się – 1
Uchwała została odrzucona (uchwała nr 10/12/2014 – załącznik nr 12).
f)

Projekt uchwały – zasady reprezentacji (art. 31 i 37 Statutu).

Ilość uprawnionych do głosowania – 9 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 6.
głosy za – 8
głosy przeciw – 0
wstrzymało się – 1
Uchwała została podjęta (uchwała nr 11/12/2014 – załącznik nr 13 do protokołu WZC z 13.12.2014 r.).
g) Projekt uchwały – zespoły powiatowe (art. 54 Statutu).
Ilość uprawnionych do głosowania – 9 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 6.
głosy za – 3
głosy przeciw – 6
wstrzymało się – 0
Uchwała została odrzucona (uchwała nr 12/12/2014 – załącznik nr 14).
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
5. Wolne wnioski.
Nikt ze zgromadzonych nie wnosił wolnych wniosków
6. Zamknięcie walnego
przewodniczącego.

zgromadzenia

członków

Demokracji

Bezpośredniej

Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady o godz. 12:30, dziękując obecnym za przybycie.

Przewodniczący obrad

Protokolant posiedzenia

/-/Dominik Hernik

/-/Beata Dziudzik
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