PROTOKÓŁ
ze Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Olsztynie
z 9.04.2005r
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. Ze względu na śmierć Jana Pawła II i Jego pogrzeb w dniu poprzednim poprosił wszystkich obecnych o powstanie
i uczczenie Zmarłego minutą ciszy.
Formalną cześć
Zebrania Przewodniczący otworzył podając zasady uznania Zebrania za prawomocne.
Zaproponował, aby obradami kierowało Prezydium w składzie: Przewodniczący Grzegorz Lewandowski, Z-ca
Przewodniczącego Katarzyna Frankowiak, Sekretarz- Mirosław Doroszuk.
Zebrani jednomyślnie wyrazili zgodę na proponowany skład Prezydium.
Przewodniczący Prezydium podziękował za wybór i w imieniu zebranych zaprosił do zajęcia miejsc za stołem
prezydialnym przez obecnych na Walnym Zebraniu Profesorów: Lidię Bednarską, Jerzego Klikowicza i Witolda
Karpińskiego. Zaproszenie zostało przyjęte przez dwie pierwsze wymienione osoby.
Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
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Otwarcie Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania,
Wybór Prezydium,
Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
Sprawozdanie Zarządu: merytoryczne i finansowe,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
Propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia,
Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną uprawnienia Walnego Zebrania do podejmowania uchwał,
Dyskusja,
Podjecie uchwał w sprawach:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.,
- przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.,
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.,
- absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
- zmiany treści Statutu,
- zmiany programu działania Stowarzyszenia,
Wybór Zarządu: przewodniczącego oraz sześciu członków,
Wybór Komisji Rewizyjnej,
Wolne wnioski,
Zamknięcie Zebrania.

W jawnym głosowaniu porządek obrad został przyjęty. Przewodniczący zaproponował, aby Walne Zebranie
przyjęło swój regulamin bez odczytywania poniewaŜ był on wyłoŜony 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.3-4
Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej:
- Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z sali zgłoszono następujące osoby:
Teresę Ratuszyńską,
Jerzego Kurowskiego,
Krzysztofa Rorota
- w/w osoby, po uprzednim wyraŜeniu przez nich zgody, zostały w głosowaniu
zaakceptowane.
Do Komisji Uchwał i Wniosków:
- zaproponowano następujące osoby:
Urszulę Tyszkiewicz,
Monikę Michniewicz,
Ireneusza Markiewicza
- w/w osoby, po uprzednim wyraŜeniu przez nich zgody, zostały w głosowaniu
zaakceptowane.
Ad. 5
Odczytano sprawozdanie Zarządu za okres mijającej kadencji:
W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za okres od 6.04.2002r. do
8.04.2005r odczytała Katarzyna Frankowiak, a sprawozdanie finansowe za ten sam okres Grzegorz Lewandowski.

Ad. 6
Przewodniczący ustępującego Zarządu w nawiązaniu do odczytanego poprzednio sprawozdania wyjaśnił, Ŝe w okresie
kadencji Komisja Rewizyjna nie podjęła pracy. Jedynym działającym członkiem Komisji był kolega Roman Banaszek.
Uczestniczył on w większości posiedzeń zarządu z głosem doradczym. Nie był jednak uprawniony do przeprowadzania
kontroli i sporządzania z nich protokołów. W związku z tym Andrzej Kurowski w imieniu ustępującego Zarządu złoŜył
wniosek, aby nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczęła swoją pracę od skontrolowania działalności za okres
poprzedniej kadencji.
Ad. 7
Andrzej Kurowski poinformował zebranych, Ŝe art. 4 Ustawy z 24.04.2003r. O działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). określa zadania publiczne jakie mogą być objęte działalnością poŜytku
publicznego. Nie ulega wątpliwości, Ŝe dotychczasowa działalność Stowarzyszenia odpowiada tym zadaniom. NaleŜy
jednak wprowadzić zmiany do Statutu wynikające z treści art. 20 ustawy, który określa wymogi jakie musi spełniać
organizacja poŜytku publicznego. NaleŜy do nich zaliczyć min. zakaz łączenia przez te same osoby funkcji w Zarządzie i
organie kontrolnym, zakaz jakichkolwiek preferencji dla członków Stowarzyszenia i jego organów oraz inne. Tych zapisów
nie zawiera aktualne brzmienie Statutu naszego Stowarzyszenia. W związku z tym naleŜy podjąć stosowną uchwałę.
Ad. 8
Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjna o podanie informacji, czy Walne Zebranie władne jest
podejmować uchwały. Przewodnicząca Komisji Teresa Ratuszyńska oświadczyła, Ŝe Komisja po zapoznaniu się z
dokumentami Stowarzyszenia oraz listą obecności stwierdza waŜność Zebrania i jego zdolność do podejmowania
prawomocnych uchwał -protokół Komisji w załączeniu.
Ad. 9
Dyrektor Liceum Witold Karpiński w ciepłych słowach wypowiedział się na temat działalności Stowarzyszenia w mijającej
kadencji. Podkreślił, Ŝe w krótkim okresie udało się zrealizować kilka ciekawych inicjatyw. Największym sukcesem
Stowarzyszenia jest jednak zorganizowanie i przeprowadzenie zjazdu Absolwentów. Do najbardziej wzruszających
momentów zaliczył spotkania byłych uczniów z ich wychowawcami. Pani profesor Bednarska zwróciła uwagę, Ŝe zarówno
przy obchodach 40- lecia jak i przy pracach związanych z wydaniem pamiątkowej ksiąŜki w zbyt małym stopniu
wykorzystano byłych nauczycieli, którzy tworzyli historię Szkoły. W uroczystościach z okazji 40- lecia nie wzięło udziału
kilku zasłuŜonych nauczycieli, poniewaŜ nie otrzymali zaproszeń.
Andrzej Kurowski wyjaśnił, ze głównym celem obchodów była prezentacja osiągnięć szkoły, jak równieŜ zorganizowanie
zjazdu Absolwentów. Przyjechali oni z całego świata z zamiarem spotkania się z kolegami i nauczycielami. W Zjeździe
zgłosiło swój udział około 1200 osób. W balach brało udział ponad 700 osób, a sala Kina „Kopernik”, gdzie odbywały się
główne uroczystości pomieściła jedynie 800 osób. Ze względu na bezpieczeństwo nie moŜna było wpuścić wszystkich
chętnych. Organizatorzy musieli podjąć decyzję, czy na Akademię zaprosić około 300 aktualnych i byłych nauczycieli
Liceum, czy ograniczyć się do zaproszenia jedynie osób o dłuŜszym staŜu pracy w Liceum. Przede wszystkim w Akademii
powinni byli uczestniczyć Absolwenci, poniewaŜ był to ich Zjazd. Dyrektor Witold Karpiński sprostował sprawozdanie
Zarządu, w części dotyczącej patrona Szkoły. Co roku odbywają się konkursy wiedzy o Mikołaju Koperniku, a ich
dopełnieniem od kilku lat stały się imprezy organizowane przez Stowarzyszenie, a poświęcone patronowi Szkoły oraz
pamięci Profesora Tadeusza Rostańskiego.
Roman Banaszek zaproponował, aby rozwaŜyć moŜliwość wydania broszury dla uczniów rozpoczynających naukę w
Liceum, w której mogłoby się znaleźć miejsce na zaprezentowanie postaci patrona Liceum, jak i Profesora T. Rostańskiego.
MoŜna równieŜ skorzystać z tej okazji i uzupełnić braki, jakie znalazły się w jubileuszowym wydawnictwie.
Andrzej Kurowski przyznał, Ŝe kilka z punktów programu uchwalonego na poprzednim Walnym Zebraniu nie znalazło
właściwej realizacji w upływającej kadencji. Nowy Zarząd powinien powrócić do tamtych pomysłów. MoŜna równieŜ
rozpatrzyć zorganizowanie corocznych obchodów urodzin patrona Szkoły Mikołaja Kopernika, co mogłoby być połączone ze
składaniem kwiatów pod jego pomnikiem przez przedstawicieli szkół i instytucji noszących Jego imię.
Andrzej Pawłowski poparł plany Stowarzyszenia dotyczące uzyskania statusu organizacji poŜytku publicznego. Dzisiejsze
Walne Zebranie jest niepowtarzalną okazją do wprowadzenia zmian w statucie umoŜliwiających podjecie właściwych starań.
RównieŜ inne osoby w krótkich wypowiedziach poparły zarówno wniosek o zatwierdzenie Sprawozdań zarządu, jak i ideę
wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia.
Ad. 10
Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektów uchwał.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujący projekt Uchwały nr 1:
„Uchwała Nr 1
z 9.04.2005r. 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 6.04.2002r. do 8.04.2005r.
Na podstawie § 18 Statutu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie
Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.
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, Ŝe za uchwałą
oddali głos wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujący projekt Uchwały nr 2:
„Uchwała Nr 2
z 9.04.2005r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu
za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.
Na podstawie § 18 Statutu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie
finansowe Zarządu za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.
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, Ŝe za uchwałą
oddali głos wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujący projekt Uchwały nr 3:
„Uchwała Nr 3
z 9.04.2005r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r.
Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie z ubolewaniem stwierdza, Ŝe Komisja Rewizyjna wybrana na Walnym
Zebraniu 6.04.2002r. nie podjęła swoich statutowych obowiązków. Walne Zebranie wyraŜa tą drogą podziękowanie koledze
Romanowi Banaszkowi za jego aktywny udział w posiedzeniach Zarządu i reprezentowanie na nich Komisji Rewizyjnej.
Ze względu na nie podjecie pracy przez pełen skład Komisji Walne Zebranie zaleca i zobowiązuje nowo wybraną
Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli dokumentów merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia
sporządzonych w okresie od 6.04.2002r. do 8.04.2005r. i sporządzenia z tej czynności stosownego protokołu przed
podjęciem swoich bieŜących obowiązków. Protokół, o którym mowa powyŜej winien być przedstawiony do zatwierdzenia
najbliŜszemu Walnemu Zebraniu, z tym Ŝe w przypadku stwierdzenia raŜących uchybień zobowiązuje się Komisję
Rewizyjną do wystąpienia do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.”
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, Ŝe za uchwałą
oddali głos wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujący projekt Uchwały nr 4:
„Uchwała Nr 4
z 9.04.2005r. 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.
2.
3.
4.
5.

Przewodniczący – Andrzej Kurowski
Zastępca Przewodniczącego – Krystyna Chrzanowska,
Skarbnik – Andrzej Sikorski,
Członkowie: Wojciech Wacław,
Paweł Jaszczuk,

Głosowanie nie objęło członków Zarządu, którzy w okresie kadencji złoŜyli rezygnację.”
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, Ŝe za uchwałą
oddali głos wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujący projekt Uchwały nr 5:
„Uchwała Nr 5
z 9.04.2005r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie zmian treści Statutu

Na podstawie § 18 Statutu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala aneks do Statutu
Stowarzyszenia w następującym brzmieniu:
Aneks nr 1 z 9.04.2005r. do Statutu
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
1.

2.
3.

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach i pracach Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) być obecnym na posiedzeniu Zarządu, na którym podejmuje się uchwałę dotyczącą jego osoby.
2. W Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małŜeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli,
2) przekazywania jego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich,
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
4) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, zakupu na szczególnych zasadach towarów
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich”
dotychczasową treść § 12 uzupełnia się o punkt 3 w brzmieniu:
„nie moŜna jednocześnie pełnić funkcje w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej”
„aneks obowiązuje po zarejestrowaniu zmian przez Sąd Rejestrowy.””

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, Ŝe za uchwałą
oddali głos wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.

Przewodniczący Komisji zaproponował następujący projekt Uchwały nr 5:

„Uchwała Nr 6
z 9.04.2005r. Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w sprawie programu działania Stowarzyszenia
Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu oraz po dyskusji zobowiązuje
Zarząd do realizacji w okresie kadencji następującego programu działania:
1. kontynuować wszystkie punkty programu działania Stowarzyszenia uchwalonego 6.04.2002r. przez Pierwsze
Walne Zebranie ze szczególnym uwzględnieniem tych punktów, które ze względów organizacyjnych i
finansowych nie zostały podjęte w poprzedniej kadencji lub były realizowane w zbyt wąskim zakresie,
2. opracować i wydać broszurę dla uczniów rozpoczynających naukę w III Liceum zawierającą krótką prezentację
postaci patrona Szkoły, jej najwaŜniejszych osiągnięć oraz sylwetki Profesora Tadeusza Rostańskiego, którego
imieniem nagroda przyznawana jest z inicjatywy Stowarzyszenia corocznie przez Radę Pedagogiczną Liceum
uczniowi osiągającemu najlepsze wyniki w naukach ścisłych i prezentującemu humanistyczne zainteresowania,
3. organizowanie corocznie uroczystości związanych z rocznicą urodzin patrona Szkoły Mikołaja Kopernika
4. uruchomienie strony internetowej i publikowanie na niej moŜliwie bogatego serwisu informacyjnofotograficznego z Ŝycia Stowarzyszenia oraz dokumentów związanych z jego działalnością,
5. podjęcie starań o uzyskanie statusu organizacji poŜytku publicznego i dotarcie do moŜliwie duŜej liczby
absolwentów z wnioskami o finansowe wsparcie działalności Liceum za pośrednictwem Stowarzyszenia, przez
przekazywanie 1% podatku dochodowego.
Sprawozdanie z realizacji niniejszej Uchwały Zarząd winien złoŜyć na najbliŜszym Zebraniu podsumowującym pierwszą
połowę kadencji, które powinno się odbyć do 31 marca 2007r.”
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, Ŝe za uchwałą
oddali głos wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdził podjęcie uchwały.
Ad. 11
Przewodniczący Walnego Zebrania wezwał zebranych do zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Stowarzyszenia. Z
sali zgłoszono kandydaturę Andrzeja Kurowskiego i Romana Banaszka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja
Mandatowo- Skrutacyjna sporządziła karty do głosowania. Po ich rozdaniu, zebraniu i przeliczeniu odczytano protokół (w
załączeniu), w którym stwierdzono, Ŝe za kandydaturą Andrzeja Kurowskiego głosowało 38 członków, a na Romana
Banaszka 2 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.

Krystyna Chrzanowska
Romualda Ewa Lisowska
Urszula Tyszkiewicz
Petroniusz Mituniewicz
Roman Banaszek
Ryszard Stanek
Katarzyna Frankowiak
Monika Michniewicz

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani zadecydowali, Ŝe 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, Ŝe w głosowaniu tajnym, do Zarządu wybrani zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krystyna Chrzanowska- 31 głosów
Romualda Ewa Lisowska- 39 głosów,
Urszula Tyszkiewicz- 37 głosów,
Petroniusz Mituniewicz- 36 głosów,
Roman Banaszek- 34 głosy,
Ryszard Stanek- 34 głosy.

Ad. 12
Przewodniczący Walnego Zebrania wezwał zebranych do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Z sali zgłoszono
kandydaturę:
1.
2.
3.

Katarzyny Frankowiak
Moniki Michniewicz
Alicji Bogdanowicz

4.

Grzegorza Lewandowskiwgo.

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani zadecydowali, Ŝe 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, Ŝe w głosowaniu tajnym, do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
1.
2.
3.

Katarzyna Frankowiak- 34 głosy
Monika Michniewicz- 33 głosy
Alicja Bogdanowicz- 29 głosów.

Ad. 13-14
Z powodu braku wolnych wniosków Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w Walnym
Zebraniu i ogłosił jego zakończenie.

Zastępca Przewodniczącego

Przewodniczący

Katarzyna Frankowiak

Grzegorz Lewandowski

Sekretarz
Mirosław Doroszuk
Załączniki:
1. lista obecności
2. protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
3. protokół Komisji Wniosków i Uchwał
4. uchwały od 1-6

