PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” odbyło się 04 czerwca 2013 w budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rybniku przy ul. Piasta 35.
Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” przybyły 34 osoby.
Sporządzono listę obecności, którą podpisali wszyscy zebrani.
Walne Zebranie przebiegło według następujących punktów:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
2. Ukonstytuowanie się prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
Wybór:
1) przewodniczącego: Krzysztof Chełstowski,
2) sekretarza: Joanna Tarnowska,
3) komisji skrutacyjnej - składającej się z 2 członków: Sławomir Kończak, Maciej Przybysz,
4) komisji uchwał i wniosków - składającej się z 2 członków: Aleksandra Chełstowska, Ewa Musioł.
3. Przedstawienie porządku obrad. Akceptacja porządku obrad przez obecnych.
4. Przedstawienie przez Wiceprezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
5. Przedstawienie przez księgową Stowarzyszenia sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za
rok 2012.
6. Wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Renaty Świerczek
- ocena całokształtu działalności Zarządu za rok 2012,
- wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
- złożenie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2012.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie nad uchwałami:
- przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 - uchwała nr 1/2013
W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności za rok 2012 oraz
przedstawionymi przez Komisję Rewizyjną uwagami pokontrolnymi do działalności merytorycznej Zarządu,
uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 6, § 23 ust. 1, pkt. 6 Statutu
przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012.
W głosowaniu wzięło udział 34 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowy 34 osoby. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- przyjęcie sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok 2012 - uchwała nr 2/2013
W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności finansowej
Stowarzyszenia za rok 2012, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt.
6 Statutu Stowarzyszenia przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2012, a
dodatni wynik finansowy (nadwyżkę) przeznaczyć na dalszą działalność statutową w 2013 roku.

W głosowaniu wzięło udział 34 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 34 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2013
W związku z przyjętym sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012, przyjęciem
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012, po wysłuchaniu oceny działalności Zarządu
przedstawionej przez Komisję Rewizyjną oraz w związku z wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium
Zarządowi, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 7, § 25 ust. 1,
pkt. 4 Statutu udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Razem”.
W głosowaniu wzięło udział 34 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 34 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- przyjęcie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2012 - uchwała nr 4/2013
W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną sprawozdaniem z działalności własnej za rok 2012
uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 6, § 25 ust. 1, pkt. 3 Statutu
przyjąć sprawozdanie z działalności własnej Komisji za rok 2012.
W głosowaniu wzięło udział 34 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowały 34 osoby. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
9. Przedstawienie przez Zarząd proponowanych zmian w sposobie opłacania składki członkowskiej.
Dyskusja nad zmianami.
Rekomendowanie przez Zarząd zmian w sposobie opłacania składki członkowskiej. Proponowane zmiany w
pobieraniu składki dotyczą:
- ustalenia, że w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia więcej niż 1 osoby z rodziny, składka
członkowska będzie pobierana tylko od jednego przedstawiciela rodziny. Pozostałe osoby są zwolnione z
regulowania tej opłaty, pozostawia się im możliwość dobrowolnych wpłat w ramach składki członkowskiej.
10. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmian w składce członkowskiej.
a) Przyjęcie uchwały nr 5/2013 wprowadzającej zmiany w sposobie opłacania składki członkowskiej w
proponowanym brzmieniu.
W głosowaniu wzięło udział 34 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowy 34 osoby. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
11. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji na temat bieżących działań Stowarzyszenia i planów na 2013
rok:
a) realizacja projektów i podjętych działań:
- projekt: Sztuka, Autonomia, Możliwości - SAMI – wsparcie finansowe Miasta Rybnik,
- projekt: Więcej z tego mam, niż z siebie dam – wsparcie finansowe Miasta Rybnik,
- projekt: Razem dla rozwoju – aktywizacja społeczno-zawodowa osób chorych na stwardnienie rozsiane – wsparcie
finansowe Miasta Rybnik,
- projekt: Integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży – wsparcie finansowe Miasta Rybnik,
- Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych,
- Turnus rehabilitacyjny,
- Projekt: Do pracy przez sztukę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- projekt: Ponad granicami walczymy z barierami – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Klub Rodzica
- Powołanie OREW, prowadzenie zbiórki publicznej na ten cel.

Głos w sprawie planu zabrali:
Danuta Muras, Halina Lach – Opalkowska, Joanna Tarnowska
14. Promocja mechanizmu 1% podatku.
Przedstawienie działań dotyczących promocji działalności Stowarzyszenia – m.in.: sposoby pozyskiwania 1%
podatku.
Przedstawienie możliwości zawierania porozumień dotyczących pozyskiwania 1% podatku na rzecz osób z
niepełnosprawnością.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie zebrania.
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