
UCHWAŁA NR 19 
O ZMIANIE REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

  
 

Zebrani w dniu 5 lutego 2019r. w Łodzi na zebraniu stowarzyszenia  
 

ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA ANALITYKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
POD PATRONATEM ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH 

z siedzibą w Łodzi (90-608), ul. Wólczańska 51. 
 

 na wniosek Zarządu, podejmują uchwałę o zmianie REGULAMINU stowarzyszenia poprzez : 
 
a)  dodanie w rozdziale Rozdział   III - Cele i zadania stowarzyszenia oraz środki realizacji punku 4 : 

4. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje w zakresie doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych, o których mowa w Ustawie z dnia 11 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.  

 
b) dodanie w Rozdziale  V - Zasady przyjmowania, wykluczania i zawieszania członków 
stowarzyszenia,  III. Zasady zawieszania : punktów 3, 4, 5, i 6. 

3. Zawieszenie członkowstwa nie zwalnia z obowiązku terminowego uiszczenia składek 
członkowskich.  

4. W ważnych przypadkach losowych, na wniosek Sygnatariusza, Zarząd może podjąć uchwałę                         
o czasowym zawieszeniu obowiązku pozyskiwania danych z przedzielonego mu obszaru 
rynku. 

   Wniosek powinien zawierać: 

 Imię i nazwisko  

 Adres, telefon, e-mail 

 Określenie czasu na który wnioskowane jest zawieszenie (max dwa kwartały roku)  

 Szczegółowe uzasadnienie wniosku 

 Wskazanie Zastępcy tj. Sygnatariusza, który w okresie zawieszenia przejmie obowiązek 
pozyskiwania danych z przydzielonego obszaru rynku 

 Czytelny podpis  
Do wniosku powinna być załączona pisemna zgoda Zastępcy, która powinna zawierać: 

 Imię i nazwisko  

 Adres, telefon, e-mail 

 Zobowiązanie do pozyskiwania danych z przydzielonego obszaru rynku w określonym 
czasie 

 Czytelny podpis  
5. W przypadku nie wskazania Zastępcy Zarząd może podjąć decyzję o przydzieleniu innym 

Sygnatariuszom obszaru rynku, z którego zawieszony Sygnatariusz pozyskiwał dane lub w 
przypadku braki takiej możliwości zawieszony Sygnatariusz będzie zobowiązany do 
uzupełnienia zaległości w ustalonym czasie. 

6. Jeżeli Sygnatariusz nie wywiąże się z ustaleń pkt. 4 i 5 decyzją Zarządu zostanie ze 
Stowarzyszenia wykluczony.  

 

W załączeniu : 
1) REGULAMIN z przyjętymi zmianami.  
2) Lista obecności na zebraniu.  
 

 

Na zebraniu było obecnych 20 osób. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 20 osób. 
Przeciw podjęcia uchwały głosowało 0 osób. 
Wstrzymało się od głosowania 0 osób. 
 
 
    
           Anna Konopka                                                        Tomasz Cieślak  
         …...............................................                                                 …………………………………. 
                      Protokolant                   Przewodniczący zebrania 

 


