PROTOKÓŁ
ze Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Olsztynie
z 21.03.2009r.
Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Olsztynie Andrzej Kurowski. W imieniu
ustępującego Zarządu Stowarzyszenia przywitał wszystkich obecnych.
Formalną cześć Zebrania Przewodniczący otworzył podając zasady uznania Zebrania
za prawomocne. Zaproponował, aby obradami kierowało Prezydium w składzie:
Przewodniczący Roman Banaszek, Z-ca Przewodniczącego Katarzyna Frankowiak,
Sekretarz- Anna Szelągowska.
Zebrani jednomyślnie wyrazili zgodę na proponowany skład Prezydium.
Przewodniczący Prezydium podziękował za wybór i w imieniu wybranych
zadeklarował sprawne przeprowadzenie S-W WZ Stowarzyszenia.
W tym miejscu Przewodniczący przypomniał, że Walne Zebranie odbywa sie w drugim
terminie wyznaczonym przez Zarząd zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia, a to ze względu
na niską frekwencję w pierwszym terminie.
Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania,
2.Wybór Prezydium,
3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
5.Sprawozdanie Zarządu: merytoryczne i finansowe,
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7.Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną uprawnienia Walnego Zebrania
do podejmowania uchwał,
8.Zmiana treści Statutu Stowarzyszenia,
9.Dyskusja,
10.Podjecie uchwał w sprawach:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.,
- przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu za okres od 9.04.2005r.
do 20.03.2009r.,
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.,
- absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
- zmiany treści Statutu,
- programu działania Stowarzyszenia na kolejna kadencję,
11.Wybór Zarządu: przewodniczącego oraz sześciu członków,
12.Wybór Komisji Rewizyjnej,
13.Wolne wnioski,
14.Zamknięcie Zebrania.
W jawnym głosowaniu porządek obrad został przyjęty. Przewodniczący zaproponował,
aby Walne Zebranie przyjęło swój regulamin bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony,
a jednocześnie jego treść nie uległa zmianie od ostatniego Walnego Zebrania.

W jawnym głosowaniu zebrani przyjęli propozycje Przewodniczącego, a następnie
jednomyślnie uchwalili treść regulaminu obrad.
Ad. 1-2
Przeprowadzono w sposób opisany powyżej.
Ad. 3 Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z sali zgłoszono następujące osoby:
Monikę Michniewicz,
Mirosław Witkowski,
Jerzego Kurowskiego,
W/w osoby, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie zostały w jawnym
głosowaniu zaakceptowane.
Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Andrzej Kurowski, biorąc pod uwagę niewielką liczbę uczestników Walnego Zebrania
zaproponował, aby funkcję Komisji Uchwał i Wniosków powierzyć Prezydium Zebrania.
Uczestnicy Walnego Zebrania w jawnym głosowaniu zaakceptowali zgłoszoną propozycję.
Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu: merytoryczne i finansowe
W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia
za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r oraz sprawozdanie finansowe za ten sam okres
odczytała Ewa Lisowska- dotychczasowy Sekretarz Zarządu.
Ad. 6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Komisji odczytała Przewodnicząca Alicja Bogdanowicz. Zostało ono
zakończone wnioskiem skierowanym do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Ad. 7 Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną uprawnienia Walnego Zebrania
do podejmowania uchwał
Przewodniczący zwrócił się do Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej o podanie informacji, czy
Walne Zebranie władne jest podejmować uchwały. Przewodniczący Komisji Jerzy Kurowski
oświadczył, że kierowana przez niego Komisja po zapoznaniu się z dokumentami
Stowarzyszenia oraz listą obecności stwierdza ważność zebrania i jego zdolność
do podejmowania prawomocnych uchwał w oparciu o § 20 Statutu. W pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zarząd liczba uczestników nie przekroczyła 50% liczby członków
Stowarzyszenia. Z tego powodu Zarząd wyznaczył drugi termin, w którym Walne Zebranie
może podejmować prawomocne uchwały niezależnie od liczby uczestników. Protokół spisany
na tę okoliczność przez Komisję jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Zmiana treści Statutu Stowarzyszenia
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący ustępującego Zarządu Andrzej Kurowski
i stwierdził, że punkt dotyczący zmiany treści statutu został wpisany z ostrożności. Jeżeli
w dyskusji zostaną zgłoszone konkretne projekty dotyczące zmiany treści Statutu Walne
Zebranie będzie mogło podjąć właściwą uchwałę. Ustępujący Zarząd nie zgłasza żadnych
poprawek.
Ad. 9 Dyskusja
W tym miejscu głos zabrała Dyrektor Liceum Danuta Gomolińska. W ciepłych słowach
wypowiedziała sie na temat działalności Stowarzyszenia w mijającej kadencji. Podkreśliła,
że mimo niewielkiej liczby członków Stowarzyszenie bardzo aktywnie działało na rzecz

Liceum. Działania te przynoszą istotne korzyści zarówno uczniom, jak i powiększają
materialną bazę Szkoły.
Do najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia Pani Dyrektor zaliczyła coroczne nagradzanie
dyplomem i nagrodą rzeczową im. Prof. Tadeusza Rostańskiego najlepszego ucznia oraz
rozpoczęcie w bieżącym roku nagradzania uczniów, którzy zakwalifikowali się do
centralnych finałów olimpiad wiedzy przedmiotowej. Podziękowała również
za przekazywanie nowoczesnego sprzętu (telewizor plazmowy, multirzutnik i elektroniczna
tablica wyników sportowych na wyposażenie hali sportowej).
Następnie głos zabrał Andrzej Kurowski, który wskazał, iż nie wszystkie działania przyjęte
w uchwałach poprzednich Walnych Zebrań zostały zrealizowane. Dotyczy to miedzy innymi
broszury, w której uczniom I klas miała być zaprezentowana postać patrona Liceum Mikołaja
Kopernika, najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, oraz postać prof. Tadeusza
Rostańskiego i idea nagrody Jego imienia. Stowarzyszenie systematycznie zmniejsza liczbę
swoich członków, a absolwenci młodszych roczników należą do wyjątków w gronie
członków Stowarzyszenia. Zaniedbano również kontakty i współpracę z Kołem Emerytów
naszego Liceum. Te sprawy powinny znaleźć się również w nowej uchwale programowej.
Roman Banaszek zwrócił uwagę, że aktualnie broszura to przestarzała forma dotarcia
do uczniów. W dobie powszechnej komputeryzacji należy przemyśleć, czy informacje,
o które miały być zamieszczone w broszurze nie powinny być zamieszczone płycie CD lub
DVD.
Jerzy Kurowski rozwijając propozycje poprzedniego dyskutanta zaproponował, aby rozważyć
możliwość zorganizowania dla uczniów konkursu na miniaturę filmową dotyczącą
Liceum. Zdobyte w ten sposób materiały mogłyby być ciekawą prezentacją życia i osiągnięć
Liceum.
Katarzyna Frankowiak przypomniała, że Stowarzyszenie podjęło już działania zmierzając do
zgromadzenia wydawnictw, których autorami są absolwenci III LO. Warto przypomnieć,
że są nimi m.in.: Jerzy Ignaciuk, Kazimierz Brakoniecki, Marek Barański, Paweł Jaszczuk,
Alicja Bykowska- Salczyńska, Janusz Połom. Należy zwrócić się do wyżej wymienionych
osób z prośba o przekazanie Stowarzyszeniu jednego egzemplarza wszystkich napisanych
i wydanych przez nich książek. W obu olsztyńskich antykwariatach i księgarniach
poszukujemy książek autorstwa Jerzego Ignaciuka. Książki te zostaną przekazane szkole.
Podobnie powinna być przeprowadzona akcja uzyskania, co najmniej jednego obrazu
i profesjonalnej fotografii naszych absolwentów zajmujących się tymi dziedzinami sztuki.
Jerzy Kurowski zasugerował, aby starania Liceum o nowy budynek szkolny powiązać
z promocją Olsztyna, jako miasto Mikołaja Kopernika. Jego zdaniem najlepszym sposobem
uczczenia tego wielkiego mieszkańca naszego miasta byłoby przeniesienie szkoły do nowego
obiektu. Budynek przy ul. Szewczenki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie hali
sportowej użytkowanej przez szkołę, a zmiany w strukturze Mieszkańców Zatorza wskazują
na to, iż to osiedle potrzebuje większego obiektu umożliwiającego pobieranie nauki
w nowoczesnych warunkach.
Andrzej Kurowski stwierdził, że sprawa uzyskania nowego budynku powinna być
priorytetowa dla Stowarzyszenia, grona pedagogicznego, mieszkańców dzielnicy i wszystkich
środowisk, którym zależy na rozwoju szkolnictwa w dzielnicy Zatorze.
Zofia Malkowska zwróciła uwagę na konieczność nawiązania ponownie kontaktów z Kołem
Emerytów. Uważa ona, iż należy wrócić do dawnych spotkań organizowanych nie tylko
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Alicja Bogdanowicz przypomniała, że nierozwiązana jest kwestia nieregularnego uiszczania
składek. Wielu członków Stowarzyszenia zalega z nimi od 2, a nawet 3 lat. Należy
zobowiązać nowo wybrany Zarząd do wezwania Członków do uzupełnienia, a w przypadku
braku właściwej reakcji do wykreślenia osób nie zainteresowanych członkostwem.
Tomasz Czajczyc w nawiązaniu do wypowiedzi Jerzego Kurowskiego wskazał, że ideą
wykorzystania zmiany budynku szkolnego należy zainteresować prasę. Powinna ona

w sposób wszechstronny opisać argumenty przemawiające za przyznaniem budynku przy
ul. Szewczenki. Należy rozważyć również inne formy popularyzacji wśród uczniów działań
Stowarzyszenia, a także form zachęcenia absolwentów do wstępowania w szeregi członków
Stowarzyszenia. Należy rozważyć włączenie się Stowarzyszenia w obchody ku czci
M. Kopernika organizowane m.in. we Fromborku.
Ryszard Stanek przypomniał inicjatywy Stowarzyszenia dotyczące integrowania się
Absolwentów. Służą temu zarówno zawody, jak i rejsy żeglarskie. Warto, aby te inicjatywy
znalazły szersze zainteresowanie również wśród młodszych roczników absolwenckich.
Ewa Lisowska przypomniała, że w pierwszych latach działalności Stowarzyszenia
występowaliśmy z inicjatywą włączenia się absolwentów w proces dydaktyczny oraz
w wybory kierunków studiów przez uczniów Liceum. Inicjatywa ta została zaniechana, ale
w bieżącym roku Pani Dyrektor D. Gomolińska powróciła w nowej formule do tej inicjatywy.
Należy ją poprzeć, a w przypadku sukcesu wprowadzić do stałego kalendarza wspólnych
działań Liceum i Stowarzyszenia.
Monika Michniewicz zwróciła się z apelem o wspólną refleksję nad przyczynami
powszechnego braku zainteresowania działalnością Stowarzyszenia mimo jego rzeczywistych
sukcesów i korzyści dla Liceum. Należy rozważyć zmianę sposobów docierania do
absolwentów. Może w znaczniejszym stopniu należy wykorzystywać przekaz elektroniczny.
Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawach
Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję i w imieniu Prezydium pełniącego rolę Komisji
Uchwał i Wniosków poddał pod głosowanie projekty poszczególnych uchwał:
„Uchwała Nr 1
z 21.03.2009r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia
za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.
Na podstawie § 18 Statutu Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie Zarządu
z me rytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r. będące załącznikiem i integralną częścią niniejszej uchwały.”
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zebrania zwrócił się do obecnych
o zgłaszanie uwag. Z powodu ich braku przeprowadził głosowanie. Po przeliczeniu głosów
Komisja Mandatowo- Skrutacyjna stwierdziła, że za uchwałą oddali głos wszyscy obecni
członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Prezydium zaproponowało podjęcie następującej Uchwały nr 2:
„Uchwała Nr 2
z 21.03.2009r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu
za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.

Na podstawie § 18 Statutu Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie finansowe Zarządu za okres od
09.04.2005r. do 20.03.2009r.
Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszej uchwały.”
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zebrania zwrócił się do obecnych
o zgłaszanie uwag. Z powodu ich braku przeprowadził głosowanie. Po przeliczeniu głosów
Komisja Mandatowo- Skrutacyjna stwierdziła, że za uchwałą oddali głos wszyscy obecni
członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Prezydium zaproponowało podjęcie następującej Uchwały nr 3:
„Uchwała Nr 3
z 21.03.2009r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.
Na podstawie § 18 Statutu Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia
przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od
9.04.2005r. do 20.03.2009r.
Sprawozdanie jest załącznikiem niniejszej uchwały.”
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zebrania zwrócił się do obecnych
o zgłaszanie uwag. Z powodu ich braku przeprowadził głosowanie. Po przeliczeniu głosów
Komisja Mandatowo- Skrutacyjna stwierdziła, że za uchwałą oddali głos wszyscy obecni
członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Prezydium zaproponowało podjęcie następującej Uchwały nr 4:
„Uchwała Nr 4
z 21.03.2009r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
Na podstawie § 18 Statutu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udziela absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia, który w okresie kadencji działał w składzie:
1. Przewodniczący – Andrzej Kurowski
2. Zastępca Przewodniczącego – Krystyna Chrzanowska,
3. Skarbnik – Urszula Tyszkiewicz,
4. Sekretarz- Ewa Lisowska,
5. Członkowie: Ryszard Stanek,
6.
Roman Banaszek.
7.
Petroniusz Mituniewicz, który poza krótkim okresem, na początku kadencji, nie brał udziału w pracach Zarządu i Stowarzyszenia. Ze względu na fakt,
iż Statut Stowarzyszenia przewiduje głosowanie w sprawie absolutorium nad pełnym
składem Zarządu brak jest podstawy do wyłączenia tego członka spod głosowania.”

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zebrania zwrócił się do obecnych
o zgłaszanie uwag. Z powodu ich braku przeprowadził głosowanie. Po przeliczeniu głosów
Komisja Mandatowo- Skrutacyjna stwierdziła, że za uchwałą oddali głos wszyscy obecni
członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Prezydium zaproponowało podjęcie następującej Uchwały nr 5:
„Uchwała Nr 5
z 21.03.2009r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie programu działania Stowarzyszenia
Działając w oparciu o § 18 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Sprawozdawczo– Wyborcze Walne
Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie postanawia uznać za priorytetowy cel swojego działania
na kadencję 2009– 2013 wszechstronne wsparcie dążeń Dyrekcji Liceum o uzyskanie nowego
budynku szkoły, którym zdaniem wszystkich środowisk związanych z Liceum powinien być
obiekt położony na terenie dawnej jednostki wojskowej przy ul. Szewczenki w Olsztynie.
Sprawozdawczo– Wyborcze Walne Zebranie uchwala następujące kierunki działania
Stowarzyszenia w kadencji 2009-2013:
1. kontynuowanie wszystkich dotychczasowych działań, a w tym:
− wyróżnianie nagrodą rzeczową i dyplomem im. Prof. Tadeusza Rostańskiego najlepszego ucznia wybranego przez Radę Pedagogiczną,
− organizowanie i udział w Dniu Patrona Liceum oraz w Dniu Absolwenta,
a w tym Balu Absolwenta,
− organizowanie wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie Mistrzostw Olsztyna Szkół Ponadgimnazjalnych w żeglarstwie oraz regat absolwentów
o Puchar Jana Jakowickiego,
− przyznawanie nagród rzeczowych uczniom, którzy zakwalifikowali się
do centralnych finałów olimpiad przedmiotowych,
− udział absolwentów w tak zwanym „Dniu kariery”,
− wspieranie Liceum w doposażeniu go w pomoce szkolne i sprzęty
oraz infrastrukturę elektroniczną,
2. ponowne nawiązanie kontaktów i współpracy z Kołem Emerytów działającym
przy III Liceum,
3. włączenie się do działań promocyjnych Regionu prowadzonych w oparciu o postać
patrona Liceum – Mikołaja Kopernika,
4. przygotowanie i wydanie w wersji elektronicznej wydawnictwa poświęconego patronowi Liceum – Mikołaja Kopernika,, postaci Prof. Tadeusza Rostańskiego oraz najważniejszym wydarzeniom w Historii Szkoły,
5. zorganizowanie konkursu filmowego dla uczniów o tematyce związanej z Liceum,
6. opracowanie regulaminu przyznawania osobom zasłużonym dla Liceum tak zwanej
„Honorowej Matury III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie”,
7. podjęcie wszechstronnych działań zmierzających do promocji Stowarzyszenia,
w celu przyciągnięcia do jego działalności młodszych roczników absolwenckich.
Jednocześnie Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia zwraca uwagę,
że pod koniec aktualnej kadencji należy rozpocząć przygotowania do obchodów 50-lecia

naszego Liceum. Obchody te powinny mieć wyjątkowo uroczysty charakter i w miarę
powszechny udział absolwentów.”
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zebrania zwrócił się do obecnych
o zgłaszanie uwag. Z powodu ich braku przeprowadził głosowanie. Po przeliczeniu głosów
Komisja Mandatowo- Skrutacyjna stwierdziła, że za uchwałą oddali głos wszyscy obecni
członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie postanowiło odstąpić od podjęcia uchwały
w sprawie zmiany treści Statutu ze względu na brak wniosków zgłoszonych do Prezydium.
Ad. 11 Wybór Zarządu: przewodniczącego oraz sześciu członków
Przewodniczący Walnego Zebrania wezwał zebranych do zgłoszenia kandydatów
na przewodniczącego Stowarzyszenia. Z sali zgłoszono kandydaturę Andrzeja Kurowskiego,
który wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna sporządziła karty
do głosowania. Po ich rozdaniu, zebraniu i przeliczeniu odczytano protokół (w załączeniu),
w którym stwierdzono, że za kandydaturą Andrzeja Kurowskiego głosowało 24 członków.
W głosowaniu tajnym kandydatura Andrzeja Kurowskiego została przyjęta.
Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów do Zarządu. Z sali
zgłoszono 8 osób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ryszard Stanek
Romualda Ewa Lisowska
Alicja Bogdanowicz
Ireneusz Markiewicz
Barbara Powązka
Zofia Malkowska
Wanda Janiak
Tomasz Czajczyc

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani zadecydowali, że listy będą sporządzane
zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna sporządziła karty
do głosowania. Po ich rozdaniu, zebraniu i przeliczeniu odczytano protokół (w załączeniu),
w którym stwierdzono, że w głosowaniu tajnym, do Zarządu wybrani zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ryszard Stanek – 13 głosów
Romualda Ewa Lisowska – 13 głosów
Alicja Bogdanowicz – 9 głosów
Ireneusz Markiewicz – 11 głosów
Barbara Powązka – 12 głosów
Tomasz Czajczyc – 10 głosów

Ad. 12 Wybór Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Walnego Zebrania wezwał zebranych do zgłaszania kandydatów do Komisji
Rewizyjnej. Z sali zgłoszono kandydaturę:
1. Zofia Malkowska
2. Wanda Janiak
3. Roman Banaszek

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani zadecydowali, że listy będą sporządzane
zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna sporządziła karty
do głosowania. Po ich rozdaniu, zebraniu i przeliczeniu odczytano protokół (w załączeniu),
w którym stwierdzono, że w głosowaniu tajnym, do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
1. Zofia Malkowska – 12 głosów
2. Wanda Janiak – 14 głosów
3. Roman Banaszek – 13 głosów
Ad. 13-14
Z powodu braku wolnych wniosków Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za
aktywny udział w Walnym Zebraniu i ogłosił jego zakończenie.
Załączniki:
1. lista obecności
2. protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
3. uchwały od 1-5

Zastępca Przewodniczącego

Przewodniczący

Katarzyna Frankowiak

Roman Banaszek

Sekretarz
Anna Szelągowska

