
Trzemeśnia, 10-12-2013 

 

Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia w Trzemeśni 

 

Zarząd w głosowaniu jawnym wybrał na przewodniczącego zebrania Prezesa SIO -  P. 

Adama Polanowskiego oraz na protokolanta Sekretarza SIO – Ireneusza Jakubczyka.  

Przewodniczący zebrania podsumował działalność Stowarzyszenia w Trzemeśni za 

2013 rok, omawiając poszczególne działania oraz przedsięwzięcia w ramach organizacji, w 

tym m.in.; 

- Remont Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni, 

- Programy w ramach UMiG „Alternatywne formy….” 

- Pozostała działalność lokalna i społeczna.  

 

Pod nieobecność skarbnika Stowarzyszenia, przewodniczący przedstawił 

sprawozdanie finansowe za rok 2013.  

P. Adam Polanowski, przedstawił propozycje i założenia prac w ramach 

Stowarzyszenia na rok 2014, w tym: 

- Prace związane z adaptacją użytkowania piwnicy w budynku ośrodka Zdrowia w 

Trzemeśni.  

- Prace związane z przygotowaniem projektu oraz rozpoczęciem ogrodzenia Ośrodka 

Zdrowia w Trzemeśni. 

- Sprzątanie wokół ośrodka oraz czynności naprawcze bieżące wokół i w budynku 

Ośrodka w Trzemeśni. 

- Udział Stowarzyszenia w programach dofinansowanych przez UMiG w Myślenicach, 

w tym: Ferie 2014 oraz Alternatywne formy spędzania wolnego czasu 2014.  

- Kontynuacja lokalnej działalności społecznej z  instytucjami oraz organizacjami.  

 

 

 



Przewodniczący poddał dyskusji przedstawione propozycje.  

- Zarząd przyjął podwyżkę czynszu dla najemców w Ośrodku zdrowia o stopę inflacji 

2012. oraz podjął pod dyskuje bieżące sprawy związane z najmem pomieszczeń i lokali.  

- Podjęto dyskuję nad pracami w ramach sprzątania wokół budynku Ośrodka Zdrowia 

oraz bieżącymi pracami naprawczymi.  

- Podjęto rozmowę na temat propozycji prac związanych z ogrodzeniem budynku, 

Zarząd Stowarzyszenia wyraził zgodę na rozpoczęcie przygotowań – projekt/ wizualizacja  i 

budowę ogrodzenia, w szczegółach które zostaną ustalone z wykonawcą, ustalono wstępnie 

wysokość dofinansowania przedsięwzięcia w oparciu o wstępny kosztorys prac.  

 - Zarząd Stowarzyszenia wyraził zgodę na prowadzenie i wsparcie lokalnych działań 

społecznych, w tym udział w projektach ogłaszanych przez UMiG w Myślenicach. 

 - Członkowie Zarządu zaproponowali oszacowanie kosztów związanych z 

monitoringiem Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni. 

 - Zarząd SIO przyjął zaproponowaną do realizacji akcję promocyjną  - 1% na rok 2014 

 

Porządek spraw związanych z Zebraniem został wyczerpany, tym samym Przewodniczący 

zakończył zebranie.   

 

Trzemeśnia 10-12-2013 

Protokolant Ireneusz Jakubczyk  


