Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju
Powiatu Brzezińskiego ,,Nasz Powiat’’
w dniu 11 września 2019r. godz. 16.30

Porządek obrad :
1. Otwarcie Zebrania – stwierdzenie ważności uchwał
2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. Wybór Zarządu i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
6. Wybór Inspektora ochrony danych osobowych
7. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia
8. Wolne wnioski
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 1
Nadzwyczajne Walne Zebranie otworzyła prezes Jolanta Wojciechowska, która przedstawiła cel
spotkania i proponowany porządek Zebrania, który przyjęty został jednogłośnie.
Ad. 2
Prezes przedstawiła Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, ustalono że
głosowanie będzie się odbywało w sposób jawny przez podniesienie ręki, zwykłą większością
głosów. Regulamin poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania została p. Jolanta Wojciechowska, na
sekretarza zaproponowano p. Ewę Kowalczyk. Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z
listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu uczestniczy 27 osób na 45 członków, a
zatem jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania stosownych uchwał. Członkowie
stowarzyszenia zostali powiadomieni o zebraniu prawidłowo, w sposób ustalony w statucie.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 4

Przewodnicząca zaproponowała zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Do komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujące
osoby:
1. Irena Gralewska -Jagiełło
2. Danuta Wiśniewska
3. Bożena Skoneczna
Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano następujące osoby:
1. Krzysztof Kotynia
2. Iwona Dudka
3. Krzysztof Bogdański
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Zebranie wybrało w/w komisje
w zaproponowanym składzie.
Ad. 5
a) wybór Zarządu
Przystąpiono do procedury wyboru prezesa zarządu. Na prezesa zgłoszono kandydaturę p. Jacka
Szeligowskiego. Pan Szeligowski wyraził zgodę na kandydowanie. Prezesem zarządu na
kolejną 3 letnią kadencję jednogłośnie został wybrany pan Jacek Szeligowski. Prezes
podziękował za wybór i okazane zaufanie.
Następnie przewodnicząca zaproponowała zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków
zarządu – zebrani zgłosili następujące osoby:
1. Rafał Szklarek
2. Magdalena Adamska
3. Aleksandra Frydrych
4. Beata Kaczmarska
Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie do składu zarządu zostały wybrane następujące
osoby:
1. Rafał Szklarek
2. Magdalena Adamska
3. Aleksandra Frydrych
4. Beata Kaczmarska

Zgodnie z regulaminem, Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się
w ciągu 7 dni od dnia wyboru i nastąpi określenie funkcji poszczególnych osób.
b/ wybór przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono
kandydaturę p. Jolanty Wojciechowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
W wyniku jawnego głosowania, Zebranie jednogłośnie na przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej wybrało p. Jolantę Wojciechowską.
Na tym wybory władz zakończono.
Ad 6.
Kolejnym punktem Zebrania był wybór Inspektora ochrony danych osobowych. Zgłoszono
kandydaturę pani Aldony Świderek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Zebranie
jednogłośnie wybrało p. Aldonę Świderek na Inspektora ochrony danych osobowych.
Ad. 7.
Przewodnicząca omówiła bieżącą działalność Stowarzyszenia; obecnie jest jeszcze w realizacji
projekt ,,Opera daje powera''. W związku ze zmianą Zarządu konieczne będzie wystąpienie
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przedłużenie realizacji projektu, a związane to jest z
terminem rejestracji zmian w składzie Zarządu w KRS w Łodzi.
Przewodnicząca poinformowała, że na stronie www.naszpowiat.eu zamieszczone zostanie
sprawozdanie z 7 lat działalności Stowarzyszenia oraz skrócona wersja takiego sprawozdania
zostanie umieszczona na naszej stronie i w najbliższym numerze BIS-u. Pani Starosta Renata
Kobiera obecna na zebraniu wyraziła zgodę na ukazanie się artykułu w BIS-ie.
Pan Jacek Szeligowski zwrócił się z pytaniem, czy Stowarzyszenie ma status OPP. Ponieważ
nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego to pan Szeligowski zaproponował, aby to zmienić,
gdyż jest to szansa dla Stowarzyszenia na pozyskanie dodatkowych środków na działalność.
Pan Szklarek zapytał skąd stowarzyszenie ma środki na działalność. Prezes poinformowała, że
środki pochodzą ze składek członków stowarzyszenia, członków UTW i z realizowanych
projektów.
Przewodnicząca poinformowała, że przekazanie dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z nowo
wybranym prezesem.
Ad. 8.
1/ p. Jadwiga Okrasa na ręce Zarządu złożyła rezygnacje z prowadzenia księgowości
Stowarzyszenia ,,Nasz Powiat'' od stycznia 2020r. Podanie rozpatrzy nowy Zarząd.
2/ p. Wojciechowska zachęcała do przejrzenia naszej strony internetowej, na której
umieszczamy informacje o wszystkim, co dzieje się w Stowarzyszeniu i na UTW.

3/ w związku z wyborem nowych władz Stowarzyszenia prezes zobowiązany jest złożyć do KRS
w Łodzi stosowne dokumenty.
-

Ad. 9.
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków, składając sprawozdanie z pracy Komisji
przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu projekty uchwał, które po poddaniu pod
głosowanie zostały jednogłośnie przyjęte:
Uchwała nr 1 w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji uchwał i wniosków
Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Komisji mandatowo-skrutacyjnej
Uchwała nr 4 w sprawie wyboru prezesa Zarządu
Uchwała nr 5 w sprawie wyboru Zarządu
Uchwała nr 6 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 7 w sprawie wyboru Inspektora ochrony danych osobowych

Ad. 10.
Przewodnicząca na zakończenie zebrania podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
Przewodnicząca stwierdziła, że porządek zebrania został zrealizowany i zakończyła obrady.

Brzeziny, dnia 11 września 2019 r.

Sekretarz Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania

Przewodnicząca Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania

……………………………………….
…………………………………..

Brzeziny, dnia 09.04.2018r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
SĄD GOSPODARCZY
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
90-928 Łódź , ul. Pomorska 37

W związku z upływem kadencji i zmianą składu władz Stowarzyszenia Rozwoju
Powiatu Brzezińskiego ,,Nasz Powiat’’ w załączeniu przesyłam dokumentację z Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia. Wybrany został nowy Zarząd
jednak w dotychczasowym składzie i po ukonstytuowaniu się, nie uległy zmianie funkcje
członków nowego Zarządu. Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej, w której nie
zmieniła się jedynie osoba przewodniczącej.
W załączeniu :
1. Statut Stowarzyszenia
2. Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków w dniu 21 marca .
2018r wraz z listą obecności
3. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej
4. Uchwała Zarządu w sprawie ukonstytuowania się Zarządu.

Z poważaniem

