
PORZĄDEK OBRAD

IV Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów KOD z dnia 19 czerwca
2021 r. godz: 10:00
1. 1.Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie kworum przez przedstawiciela Zarządu
Głównego

brak kworum o godz 10:00
2. 1.1 Rozpoczęcie obrad w drugim terminie o godz. 11:00 (bez wymaganego kworum)
przez przedstawiciela Zarządu Głównego
3. 2.0 Przyjęcie poprawek Andrzeja Banskiego (w komentarzu) w par. 12 ust. 4 powinno
być odwołanie do par. 3 (a nie par. 2) ust. 1 pkt 2 lit. b - w par. 20 ust. 3 powinno być
odwołanie do par. 18 ust. 2 (a nie par. 17 ust. 2)

w par. 12 ust. 4 powinno być odwołanie do par. 3 (a nie par. 2) ust. 1 pkt 2 lit. b 
- w par. 20 ust. 3 powinno być odwołanie do par. 18 ust. 2 (a nie par. 17 ust. 2)

4. 2.1 Przyjęcie regulaminu obrad z poprawkami z pktu 2.0
5. 3.Wybór prezydium Zjazdu: propozycja głosowania en bloc: Marta Kaminska
(przewodnicząca), Sławomir Majdański (wiceprzewodniczący), Małgorzata Michalska
(sekretarz)
6. Głos Prezydium Zjazdu
7. 4.01 TEST TECHNICZNY DLA DELEGATOW: Czy jesteś za delegalizacją PiSu?
8. 4.Przyjęcie porządku obrad
9. 4.1.Wniosek formalny nad zakończeniem dyskusji ws. Przyjęcia porządku obrad
10. 4.3 Przyjęcie porządku obrad
11. 4.4.Wniosek od dodanie do porządku obrad pktu: "Dyskusja nad propozycjami
zmian statutu zaproponowanych przez Zespół Statutowy"
12. 4.5 Przyjęcie porządku obrad z punktem obrad - wnioskiem 4.4
13. 5.Wybór komisji uchwał i wniosków KZD 19.06.2021
14. 5.1 Wybór komisji uchwał i wniosków KZD 19.06.2021 , en bloc, w składzie Andrzej
Bański, Elwira Śliwińska, Dorota Zerbst
15. 6.Informacja finansowa za rok 2020
16. 7.Prezentacja Zespołów Obywatelskich.
17. 8.Przyjęcie uchwał
18. 8.Przyjęcie uchwał - kontynuacja
19. 8.3. Przyjęcie uchwał - Uchwała ws. mediów
20. 8.4. Przyjęcie uchwał - Uchwała ws. kanałów komunikacji z wyborcami (zamiast
"deprawuje" -> "deprawuje i dzieli")
21. 8.5. Przyjęcie uchwał - Uchwała ws. "Gazety Wyborczej"
22. 8.6. Przyjęcie uchwał - Uchwała ws. edukacji
23. 8.6.1 Głosowanie o zakończenie dyskusji nad uchwałą dot. edukacji



24. 8.6. Przyjęcie uchwał - Uchwała ws. edukacji - KONTYNUACJA
25. 8.6.2 Głosowanie 1 za przyjęciem poprawki do uchwały ws. edukacji: "ingerencje
kuratorów w szkołach, wychodzące poza prawidłowe ŚWIECKIE działanie państwa. "
26. 8.6.3 Głosowanie 2 za przyjęciem poprawki do uchwały ws. edukacji: "Odrzucamy
pomysły zmian procedury wyłaniania dyrektorów szkół, która służy CAŁKOWITEMU
podporządkowaniu szkoły ministerstwu i zabija samorządność szkolną."
27. 8.6.4 Głosowanie 3 za przyjęciem poprawki do uchwały ws. edukacji: "Nie godzimy
się na szykanowanie dyrektorów i nauczycieli, zwłaszcza za prowadzenie działań
popularyzujących idee demokracji i tolerancji ALE PRZEDE WSZYSTKIM PRZYPOMINAMY
O PRAWACH CZŁOWIEKA, KTÓE DOTYCZĄ RÓWNIEŻ DZIECI.I MŁODZIEŻY. PRAWA DO
MĄDREJ I RZETELNEJ EDUKACJI."
28. 8.6.5 Głosowanie 4 za przyjęciem poprawki do uchwały ws. edukacji: Nie zgadzamy
się na publiczne wyszydzanie PRZEZ MINISTRA EN nieheteronormatywnej młodzieży,
która tym bardziej w okresie DOJRZEWANIA i odkrywania swojej seksualności powinna
być otoczona życzliwością i zrozumieniem otoczenia, w tym edukacyjnego."
29. 8.6. Przyjęcie uchwał - Uchwała ws. edukacji - GŁOSOWANIE NAD CAŁOŚCIĄ
ZMIENIONEGO TEKSTU UCHWAŁY
30. 9. Dyskusja nad propozycjami zmian statutu zaproponowanych przez Zespół
Statutowy
31. 9.01 Wniosek formalny o skreślenie z punktów obrad punktu 9.
32. 9.02 Wniosek formalny o przerwę w obradach do dnia 20.06.2021, godz 10:00
33. 10. Wolne wnioski
34. 11. Zamknięcie obrad

Wydrukowano z systemu do obsługi posiedzeń stacjonarnych i zdalnych posiedzenia.pl


