PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” odbyło się 5 lutego 2010 w budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rybniku przy ul. Piasta 35.
Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” przybyło 26 osób.
Sporządzono listę obecności, którą podpisali wszyscy zebrani.
Walne Zebranie przebiegło według następujących punktów:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
2. Ukonstytuowanie się prezydium Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
Wybór:
1) przewodniczącego: Krzysztof Chełstowski,
2) sekretarza: Aleksandra Chełstowska,
3) komisji skrutacyjnej - składającej się z 2 członków: Anna Kirsek, Renata Świerczek
4) komisji uchwał i wniosków - składającej się z 2 członków: Mariola Paszenda, Weronika Pilch-Pierchała,
5) na podstawie listy obecności komisja skrutacyjna potwierdziła prawomocnośd Walnego Zebrania
w zakresie podejmowania uchwał, tzw. kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad. Akceptacja porządku obrad przez obecnych.
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2009.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok
2009.
6. Wystąpienie sekretarza Komisji Rewizyjnej – Joanny Zimoo
- ocena całokształtu działalności Zarządu za rok 2009,
- wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
- złożenie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2009.
7. Głosowanie nad uchwałami:
- przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009 - uchwała nr 1/2010
W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności za rok 2009 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
przyjąd sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009.
W głosowaniu wzięło udział 26 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowo 26 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- przyjęcie sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok 2009 - uchwała nr 2/2010
W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności finansowej
Stowarzyszenia za rok 2009, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1,
pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia przyjąd sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2009,
a dodatni wynik finansowy (nadwyżkę) przeznaczyd na dalszą działalnośd statutową w 2009 roku.

W głosowaniu wzięło udział 26 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 26 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2010
W związku z przyjętym sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009, przyjęciem
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2009, 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 udzielid absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Razem”.
W głosowaniu wzięło udział 26 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 26 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- przyjęcie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2009 - uchwała nr 4/2010
W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną sprawozdaniem z działalności własnej za rok 2009
uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt. 6, § 25 ust. 1, pkt. 3 Statutu
przyjąd sprawozdanie z działalności własnej Komisji za rok 2009.
W głosowaniu wzięło udział 26 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 26 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

8. W związku z informacjami od członków Stowarzyszenia powstała potrzeba przedyskutowania wielkości
składki członkowskiej. Podjęto potrzebę przegłosowania nowej wielkości składki członkowskiej - uchwała
nr 5/2010.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, rozkład głosów przedstawia się następująco:
1) za ustaleniem wielkości składki na poziomie 3,00 PLN miesięcznie oddano 6 głosów,
2) za ustaleniem wielkości składki na poziomie 4,00 PLN miesięcznie oddano 20 głosy,
Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 10 statutu Stowarzyszenia, uczestnicy Walnego Zebrania Członków
postanowili ustalid wielkośd składki członkowskiej na poziomie 4,00 zł miesięcznie.
9. W związku z rezygnacją osób wybranych w dniu 08.04.2008 uchwałą nr 5/2008 do prac Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia zaistniała potrzeba wyboru co najmniej jednej, nowej osoby do składu Komisji
Rewizyjnej. Na kandydatów zgłoszono: Romana Wąsikowskiego, Małgorzatę Piełka, Katarzynę Wardenga
oraz Małgorzatę Czarnecką. W efekcie przeprowadzonego głosowania: Roman Wąsikowski zdobył 18
głosów, Katarzyna Wardenga 15 głosów, Małgorzata Piełka 12 głosów, Małgorzata Czarnecka 5 głosów.
W związku z tym przyjęto uchwałę nr 6/2010 w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu wzięło udział 26 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
10. Dyskusja nad dalszą działalnośd stowarzyszenia – kierunki działao. Wnioski ze spotkania dyskusyjnego
kooczącego projekt „PRZEŁAMAD IZOLACJĘ – OBUDZID POTENCJAŁ – DZIAŁAD PROFESJONALNIE” –
realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
11. Przedstawienie przez wiceprezes Joannę Tarnowską dotychczasowej działalności Klubu Rodzica oraz
dalszych planów tj. organizacja wyjazdu do sanatorium w Rusinowicach, organizacja wyjazdu na majówkę
do Istebnej, organizacja pikniku w Stodołach.

12. Przedstawienie działao dotyczących promocji działalności Stowarzyszenia – m.in.: sposoby
pozyskiwania 1% podatku (ulotki, artykuły prasowe, udział w akcji promocyjnej CRIS)
13. Informacja na temat bieżących działao Stowarzyszenia i planów na 2010 rok m.in.: realizacja projektów:
- Zimowisko w Białym Dunajcu,
- 100% zabawy bez procentów,
- Dla nas także świat kultury,
- Szczęśliwa rodzina przez cały rok,
- VI Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych,
- Razem dla rozwoju – aktywizacja społeczno-zawodowa osób chorych na stwardnienie rozsiane,
- Naucz mnie a zacznę samodzielnie pracowad – aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych
intelektualnie,
- Turnus rehabilitacyjny,
- Letnie półkolonie.
14. Wolne głosy i wnioski.
Pan Roman Wąsikowski zgłosił potrzebę wystosowania do organu prowadzącego SOSW w Rybniku, pisma
z prośbą o zatrudnienie w SOSW psychologa. Do głosu tego przyłączyli się pozostali rodzice dzieci
uczęszczający do SOSW i zobligowali Zarząd Stowarzyszenia do stworzenia stosownego pisma.
W efekcie dyskusji nt. braku psychologa w SOSW, członek stowarzyszenia, pani Janina Tłustochowicz
będąca emerytowanym psychologiem zaoferowała swoją doraźną pomoc w sprawach natury
psychologicznej.
Pani Elżbieta Baszczok zgłosiła wniosek o potrzebie umieszczenia przy wejściu do SOSW tablicy
informacyjnej na której ukazywałyby się informacje z bieżącej działalności stowarzyszenia. Obecna na
zebraniu Dyrektor Ośrodka wyraziła zgodę na umieszczenie tablicy.
15. Zamknięcie spotkania
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