Kobiór, 25 maja 2012 r.
Protokół z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
w dniu 24 maja 2012 r.
W dniu 24 maja 2012 r. w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa
Kulturalna.
Na 21 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zgromadzeniu
uczestniczyło 17 osób (w tym 15 członków Stowarzyszenia oraz 2 sympatyków)
zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1). Taka frekwencja zapewniła
kworum zgromadzeniu.
Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, Piotr
Kaczmarczyk, informując, że Zarząd zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze w celu
przedstawienia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok poprzedni oraz
wprowadzenia zmian w statucie.
Następnie zostali wybrani przewodniczący obrad i protokolant Walnego Zebrania. Na
przewodniczącego wybrano jednogłośnie Ryszarda Skrzypca. Na protokolanta
wybrano Roberta Niemca, 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący. Odbyło się głosowanie nad
porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian. Przewodniczący
oddał głos prezesowi w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach
finansowych stowarzyszenia w roku poprzednim.
Głos zabrał prezes przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne z
działalności a także sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej, Alojzy Brańczyk, który
poinformował o wynikach corocznej kontroli działalności stowarzyszenia,
jednocześnie rekomendując przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego
za rok poprzedni. Podczas dyskusji nad sprawozdaniami członek komisji rewizyjnej,
Łukasz Dzięgielewski, potwierdził, że nie ma żadnych zastrzeżeń do sprawozdań
przedstawionych przez Zarząd oraz dodał, że bardzo pozytywnie ocenia zarówno
pracę Zarządu, jak i działania całego Stowarzyszenia.
Potem przewodniczący przeszedł do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla
Zarządu za 2011 rok oraz uchwałami o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i
finansowego. Absolutorium zostało udzielone oraz uchwały przyjęte jednogłośnie.
(załącznik nr 2 i 3).
Następnie Ryszard Skrzypiec przedstawił dwie propozycje zmian w Statucie
Stowarzyszenia – poszerzenie go o zapisy dotyczące ekologii, ochrony środowiska i
działań mających zwiększać świadomość społeczną w tym zakresie oraz stworzenie
możliwości prowadzenia przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku
publicznego.

Podczas dyskusji Dariusz Kłakus, Marek Ryguła oraz Ewa Król pozytywnie
wypowiedzieli się na temat zaproponowanych zmian.
W głosowaniu zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie (załącznik nr 4).
Nie było żadnych wolnych wniosków i podczas dyskusji nie padły żadne istotne
uwagi.
Przewodniczący zamknął obrady.
Protokolant zebrania

Przewodniczący zebrania

Robert Niemiec

Ryszard Skrzypiec

Załączniki:
1. Lista obecności członków na Walnym Zebraniu.
2. Uchwała nr 1/2012 Walnego Zebrania o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2011.
3. Uchwała nr 2/2012 Walnego Zebrania o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok
2011.
4. Uchwała nr 3/2012 Walnego Zebrania o przyjęciu zmian w statucie Stowarzyszenia.

