Protokół z walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin „Karolewska”.
W dniu 31.05.2016r. w Łodzi w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34,
odbyło się zebranie członków założycieli Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin „ Karolewska”.
Zebranie dotyczyło bieżących spraw Stowarzyszenia.
W zebraniu wzięły udział osoby ( załącznik nr1).
Prezes Zarządu Stowarzyszenia – pani Ewa Grzelak powitała zebranych i zapoznała ich z porządkiem
obrad:
1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Skreślenie z listy członków, nie płacących składek.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie kworum zdolnego do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków i Komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok, głosowanie nad przyjęciem
sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej działalności odpłatnej oraz zmian w statucie.
8. Przedstawienie propozycji współpracy Zarządu z członkami Stowarzyszenia (zbiórka zakrętek,
makulatury, wykonywanie kartek okolicznościowych , utworzenie sklepiku Stowarzyszenia).
9. Sprawy różne i wnioski.
10. Zamknięcie zgromadzenia .
Przebieg zebrania
1.

Pani Ewa Grzelak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, ogłosiła otwarcie walnego zgromadzenia
członków Stowarzyszenia „ Karolewska”. Protokolantem zebrania została pani Anna
Kamalska.

2. Podjęto decyzję o skreśleniu z listy członków osoby nie opłacające składek. (10 osób –lista w
załączniku nr 2). Decyzję przyjęto jednogłośnie.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie kworum zdolnego do podejmowania uchwał
(załącznik nr 1).
4. Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie.
5. Powołano Komisję Uchwał i Wniosków i Komisję Skrutacyjną. W jej skład weszły następujące
osoby: pani Halina Cupryn i pani Beata Nowakowska.
6. Wiceprezes Stowarzyszenia pani Marzena Pruk, zapoznała zebranych ze sprawozdaniem
merytorycznym i finansowym za 2015 rok ( załącznik nr 3).
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto przedstawione sprawozdanie. Nikt nie
wstrzymał się od głosu (23 osoby).
7. Prezes Zarządu Stowarzyszenia – pani Ewa Grzelak przedstawiła propozycję uchwały
dotyczącej działalności odpłatnej Stowarzyszenia w celu pozyskania środków na działalność
statutową oraz związanych z tym zmian w statucie ( załącznik nr 4).
Uchwała poddana została głosowaniu. W glosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę
o zmianach w Statucie.

8. Przedstawiono propozycję współpracy Zarządu z członkami Stowarzyszenia (zbiórka
zakrętek, makulatury, wykonywanie kartek okolicznościowych , utworzenie sklepiku
Stowarzyszenia, zbiórka na Moto Weteran Bazarze( giełda miłośników pojazdów
zabytkowych).
9. Zgłoszono jeden wniosek , dotyczący podniesienia od września 2016 r. składki na cele
Stowarzyszenia do wysokości 8 zł. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
10. Przewodnicząca kończąc zebranie, podziękowała wszystkim za obecność.
Na tym obrady zakończono.
Załącznik nr 1– Lista obecności.
Załącznik nr 2 - Lista osób skreślonych z listy członków Stowarzyszenia z powodu
nie opłacania składek.
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015.
Załącznik nr 4 – Uchwała o podjęciu działalności odpłatnej.

Przewodniczący:
Sekretarz:

