Protokół z walnego zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w
Trzemeśni w dniu 27 02 2016 r.
27 lutego 2016r odbyło się na podstawie zawiadomień oraz ogłoszeń walne zebranie
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni.
Prezes SIO przywitał przybyłych, przedstawił porządek obrad, na podstawie listy obecności
stwierdził ważność walnego zebrania – statutowe quorum członków SIO była obecna (14
osób obecnych z 22 członków).
Spośród członków SIO wybrano przewodniczącego zebrania P. Kazimierza Dąbrowskiego i
piszącego sprawozdanie Ireneusz Jakubczyka. Kandydatury została przyjęta w drodze
głosowania jednomyślnie.
Uchwała nr 1 Prezes SIO przedstawił porządek obrad, który został przyjęty poprzez
jednomyślne głosowanie w drodze uchwały, powołano komisję uchwał i wniosków i komisję
skrutacyjną w składzie:
-Tadeusz Górka,
-Piotr Szydlak,
-Jacek Dąbrowski.
Uchwała nr 2 Prezes SIO P. Adam Polanowski przedstawił sprawozdanie Zarządu SIO za
mijającą kadencję 2012 - 2015, które zostało przyjęte w drodze uchwały jednomyślnie.
Uchwała nr 3 Skarbnik Stowarzyszenia P. Franciszek Skałka przedstawił sprawozdanie
finansowe za 2015 r. które zostało przyjęte w drodze uchwały jednomyślnie.
Uchwała nr 4 Członek komisji rewizyjnej P. Kazimierz Dąbrowski przedstawił sprawozdanie
finansowe za 2015 r. które zostało przyjęte w drodze uchwały jednomyślnie.
Zarząd otrzymał absolutorium które zostało przyjęte w drodze uchwały jednomyślnie.
W drodze głosowania ustalono nową statutową liczbę członków (5 osób) Zarządu SIO na
nową kadencję 2016-2020r.
Uchwała nr 5 Zgłoszono pięcioro kandydatów do Zarządu SIO w liczbie, zaproponowani
wyrazili zgodę kandydowania, przeprowadzono wybory w sposób tajny i w drodze
głosowania wybrano 5 członków zarządu nowej kadencji SIO, nowy zarząd ukonstytuował się
w składzie:
- Adam Polanowski – Prezes SIO
- Józef Lis – V-ce Prezes SIO
- Zdzisław Moryc – Sekretarz SIO
- Franciszek Skałka – Skarbnik SIO
- Kazimierz Dąbrowski – członek zarządu.
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Wybór nowych członków Zarządu SIO potwierdzono uchwałą nr 5. Jednomyślnie.

W przerwie, prezes SIO wspomniał pracę i wkład w działalność SIO wieloletniego członka
Stowarzyszenia w Trzemeśni Ś.P. Mariana Pałkę.
Uchwala nr 6 Prezes SIO przedstawił plany działania na nową kadencję zarządu którą
poddano dyskusji, w tym między innymi:
1.
2.
3.
4.

Wybudowanie nowego ogrodzenia terenu ośrodka zdrowia w Trzemeśni
Wydłużenie parkingu w głąb działki na terenie ośrodka zdrowia w Trzemeśni
Montaż nowych dźwiękochłonnych drzwi w gabinetach lekarskich
Organizowanie aktywnego wypoczynku i alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży z
Parafii Trzemeśnia
5. Modernizacja klatki schodowej do piwnicy wraz z nowymi drzwiami.
6. Współpraca z LKS Skalnik Trzemeśnia i innymi organizacjami naszej parafii oraz
wsparcie szkół w parafii Trzemeśnia
Propozycję zatwierdzono uchwałą nr 6 jednomyślnie.
Uchwała nr 7 Za promocją 1% oraz organizowanie aktywnego wypoczynku i alternatywnych
zajęć dla dzieci i młodzieży z Parafii Trzemeśnia odpowiedzialnym będzie p. Ireneusz
Jakubczyk. Postanowiono również przeznaczyć z budżetu SIO w kwocie zależnej od potrzeb,
nie mniejszej jak 3 tyś złotych. Uchwałę nr 7 przyjęto jednomyślnie.
Dyskusja, wolne wnioski.
Uchwała nr 8
1 Wobec zmniejszającej się liczby członków SIO należy podjąć starania celem przyjęcia
nowych członków.
2 Dalszej pracy na rzecz przejęcia budynku wraz z działką towarzyszącą na rzecz
Stowarzyszenia w Trzemeśnia / dyskusja P. Kazimierz Dąbrowski, P. Adam Polanowski/
Uchwałę nr 8 przyjęto jednomyślnie.
Zamknięcie zebrania Wobec wyczerpania się dyskusji Prezes Adam Polanowski podziękował
zebranym za udział w zebraniu.
Na tym protokółowanie zakończono.
Protokół spisał:

Ireneusz Jakubczyk sekretarz SIO w Trzemeśni.
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