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OGŁOSZENIE 
w sprawie odwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  w  2021r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Wrocławski Klub Biegacza " PIAST " informuje iż , ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Stowarzyszenia  

przypadające statutowo na rok 2021  zostaje odwołane. 

Zgodnie z zapisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii /Dz. U z 2020 r. poz. 1758/,  § 1 pkt 1, § 1 pkt 17  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   /Dz. U. z 2020 r., poz. 
1871/ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan epidemii wywołany 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.     Przepisy w/w wprowadziły ograniczenia, nakazy i zakazy w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. Do odwołania zakazana została organizacja imprez, 
spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. 

W związku z powyższym Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia, przypadające statutowo na rok 2021 , 
odbędzie się po ogłoszeniu przez władze państwowe zakończenia stanu epidemicznego. 

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 10f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.713 z późniejszymi zmianami/, jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, 
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu 
wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

                   Zatem z mocy ustawy kadencja władz Stowarzyszenia zostaje przedłużona. 

Kolejny termin zostanie wyznaczony po unormowaniu sytuacji w kraju, o czym Członkowie zostaną 
powiadomieni w sposób zgodny z wymaganiami Statutu Stowarzyszenia. 

      Przepraszamy za ewentualne niedogodności, które ta decyzja może spowodować. 

  

Z poważaniem: 

Prezes WKB Piast 

Krystyna Gadzińska 

Wrocław , dnia 15.02.2021 r. 
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