PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” odbyło się 17 lutego 2012 w budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rybniku przy ul. Piasta 35.
Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” przybyło 40 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 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
Wybór:
1) przewodniczącego: Krzysztof Chełstowski,
2) sekretarza: Joanna Tarnowska,
3) komisji skrutacyjnej - składającej się z 2 członków: Halina Lach – Opalkowska, Danuta Muras,
4) komisji uchwał i wniosków - składającej się z 2 członków: Jarosław Tarnowski, Barbara Morawska.
3. Przedstawienie porządku obrad. Akceptacja porządku obrad przez obecnych.
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok
2011.
6. Wystąpienie sekretarza Komisji Rewizyjnej – Katarzyny Wardengi
- ocena całokształtu działalności Zarządu za rok 2011,
- wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
- złożenie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2011.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie nad uchwałami:
- przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011 - uchwała nr 1/2012
W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności za rok 2011 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 2011.
W głosowaniu wzięło udział 40 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowo 40 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- przyjęcie sprawozdania z finansowej działalności Stowarzyszenia za rok 2011 - uchwała nr 2/2012
W związku z przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdaniem z działalności finansowej
Stowarzyszenia za rok 2011, uczestnicy Walnego Zebrania Członków postanowili zgodnie z: § 21 ust. 1, pkt.
6 Statutu Stowarzyszenia przyjąd sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2011, a
dodatni wynik finansowy (nadwyżkę) przeznaczyd na dalszą działalnośd statutową w 2012 roku.
W głosowaniu wzięło udział 40 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 40 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2012

W związku z przyjętym sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011, przyjęciem
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011, 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 40 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 40 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- przyjęcie sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej w roku 2011 - uchwała nr 4/2012
W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną sprawozdaniem z działalności własnej za rok 2011
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 2011.
W głosowaniu wzięło udział 40 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 40 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
9. Przedstawienie przez Zarząd proponowanych zmian w statucie w związku z potrzebą wynikłą z bieżących
doświadczeo i związanych z dalszym rozwojem działalności Stowarzyszenia. Dyskusja nad zmianami.
Rekomendowanie przez Zarząd zmian w statucie w związku z potrzebą wynikłą z bieżących doświadczeo i
związanych z dalszym rozwojem działalności Stowarzyszenia. Proponowane zmiany w statucie dotyczącą
paragrafów, ustępów i punktów zgodnie z załączonym projektem statutu, w którym:
- na czerwono zaznaczono proponowane zmiany, które proponuje wprowadzid się do statutu
- na czerwono i z przekreśleniem zaznaczono elementy, które proponuje się skreślid ze statutu.
10. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmian w statucie.
a) Przyjęcie uchwały nr 5/2012 wprowadzającej zmiany do Statutu w proponowanym brzmieniu.
W głosowaniu wzięło udział 40 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 40 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
11. Przedstawienie przez Zarząd proponowanych zmian w regulaminie działania Zarządu Stowarzyszenia.
Dyskusja nad zmianami.
Rekomendowanie przez Zarząd zmian w regulaminie działania Zarządu Stowarzyszenia. Proponowane
zmiany w regulaminie dotyczącą paragrafów, ustępów i punktów zgodnie z załączonym projektem
regulaminu, w którym:
- na czerwono zaznaczono proponowane zmiany, które proponuje wprowadzid się do regulaminu
- na czerwono i z przekreśleniem zaznaczono elementy, które proponuje się skreślid z regulaminu.
12. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmian w regulaminie działania Zarządu.
a) Przyjęcie uchwały nr 6/2012 wprowadzającej zmiany do regulaminu działania Zarządu w
proponowanym brzmieniu.
W głosowaniu wzięło udział 40 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za
przyjęciem uchwały głosowało 40 osób. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
13. Wybór uzupełniający Komisji Rewizyjnej, w związku z rezygnacją poprzedniego członka Komisji.
W następnej kolejności zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej (wybór uzupełniający członka Komisji
Rewizyjnej) na dalszą kadencje:
- Ewa Koper
- Justyna Kalich

- Grażyna Kustra
- Sławomir Kooczak
- Justyna Marklowska
- Danuta Paduszek
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na członka Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące ilości głosów:
- Ewa Koper 32 głosów
- Justyna Kalich 20 głosów
- Grażyna Kustra 19 głosów
- Sławomir Kooczak 15 głosów
- Justyna Marklowska 14 głosów
- Danuta Paduszek 16 głosów
Wobec tego członkiem Komisji Rewizyjnej wybrana została:
- Ewa Koper
W głosowaniu brało udział 40 członków spotkania i wszystkie oddane głosy były ważne.
Uchwała nr 7/2012 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na rzecz wspomagania osób z
niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” stanowi załącznik do protokołu.
14. Plany Stowarzyszenia na rok 2012 – omówienie
- Projekt dotowane przez Miasto Rybnik – 5 projektów:
- INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE LETNIE – Kontakt: Lidia Maier, tel. 796 770 425
- SZTUKA, EDUKACJA, TERAPIA – BY DOŚWIADCZYD I ODNALEŹD – Kontakt: Aleksandra Bugla,
Danuta Muras tel. 691 723 389
- AKADEMIA WOLONTARIATU - Kontakt: Lidia Maier, tel. 796 770 425
- RAZEM DLA ROZWOJU – Kontakt: Lidia Maier, tel. 796 770 425
- MYŚLĘ, TWORZĘ I CZUJĘ, ŻE ŻYJĘ! – VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURSU CZASOPISM OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- Projekt „Ponad granicami walczymy z barierami” współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kontakt: Krzysztof Chełstowski tel. 530 770 425
- Turnus rehabilitacyjny – lipiec 2011 - Kontakt: Anna Jaszczuk tel. 502 393 981
- KLUB RODZICA, szkolenia z autyzmu, Kontakt: Joanna Tarnowska tel. 698 388 528
Głos w sprawie planu zabrali:
Krzysztof Chełstowski, Lidia Maier, Aleksandra Bugla, Joanna Tarnowska, Olga Prus
15. Promocja mechanizmu 1% podatku.
Przedstawienie działao dotyczących promocji działalności Stowarzyszenia – m.in.: sposoby pozyskiwania 1%
podatku (ulotki, akcja promocyjna w Focus Mall).
Przedstawienie możliwości zawierania porozumieo dotyczących pozyskiwania 1% podatku na rzecz osób z
niepełnosprawnością.
16. Wolne głosy i wnioski.
Elżbieta Baszczok zgłosiła prośbę o wsparcie finansowe dla Klubu Sportowca Fair Play.
Halina Lach – Opalkowska przedstawiła plany tworzenia przedszkola specjalnego w budynku internatu SOSW.
17. Zamknięcie zebrania.
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