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         Egz. pojedynczy

U C H W A Ł A  NR 1/2015
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie przeniesienia organizacyjnego członka Związku.

Na podstawie  § 31 ust.11 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej uchwala
się, co następuje:

  § 1.

1. Przeniesienie  organizacyjne  członka  Związku  z  macierzystego  Regionu  do  innego  Regionu
następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, w przypadku:
1) zmiany miejsca zamieszkania członka Związku,
2) powstania  nowego  Regionu,  którego  zasięg  terytorialny  ułatwi  członkowi  realizację  zadań

statutowych,
3) wystąpienia okoliczności uzasadniających przeniesienie z przyczyn osobistych,
4) rozwiązania Regionu.

2. W przypadku rozwiązania Regionu wniosek składa się w terminie do uprawomocnienia się uchwały
o rozwiązaniu Regionu.

3. Wniosek kieruje się do prezydium zarządu Regionu, w działalności którego zainteresowany członek
Związku  zamierza uczestniczyć,  za pośrednictwem prezydium zarządu Regionu macierzystego,
które załącza do wniosku dokumentację członka.

4. Prezydium  zarządu  Regionu  przyjmującego  wniosek  podejmuje  uchwałę  o  przyjęciu  na  stan
osobowy  zainteresowanego  członka  Związku,  dokonując  stosownej  adnotacji  na  wniosku  oraz
powiadamiając zainteresowanego o decyzji.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2.

1.  W  głosowaniu  jawnym  udział  wzięło  8. członków  Zarządu  Głównego,  za  przyjęciem  uchwały
głosowało 87. osób, przeciw uchwale głosowało 0. osób, wstrzymało się od głosu 0. osób. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie.

2.  Niniejsza  uchwała  została  podjęta  w  trybie  głosowania  elektronicznego  w  sposób  określony
w załączniku do Regulaminu Pracy Zarządu Głównego. 

 
§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Związku.

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW

STRAŻY GRANICZNEJ

Wykonano w 1 egz. jako załącznik do protokołu z głosowania elektronicznego.



Załącznik 
do uchwały nr 1/2015

……………………………………........ ………………………………….
        Imię, nazwisko, nr legitymacji      miejscowość, data

Region w ………………………………
       

    PREZYDIUM
ZARZĄDU REGIONU

w ……………………………

      WNIOSEK
 o przeniesienie organizacyjne

Na podstawie uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów

Straży  Granicznej  z  dnia  20  stycznia  2015  r.  wnoszę  o  przeniesienie  organizacyjne

z Regionu w .............................................  do Regionu w .......................................................  

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………
    Podpis wnioskodawcy

Kol. …………………………………….................. 
/imię, nazwisko/

opłacił składkę  członkowską do dnia ............................………....... r.

SKARBNIK REGIONU

w ……………………..

………………………..
Podpis

Uchwałą nr ................ Prezydium Zarządu Regionu w ………………………...............

z dnia ………………………......... r. 

przyjęto Kol. ……………………………….......................................... do składu Regionu.

PREZES REGIONU

………………………..


