
PROTOKÓŁ 
 WALNEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO- z działalności w 2010r 

CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 
„SOLIDARNOŚĆ” w Gdańsku 

z dnia 09.kwietnia 2011 które odbyło się w klubie „Szafir” w Domu 
Kombatanta  Gdańsk-Zaspa ul. Kombatantów 4. 

w pierwszym terminie o godz. 15.00 
Walny Zjazd Sprawozdawczy rozpoczęto w drugim terminie o godz. 15.30 

 
1. Walny Zjazd Sprawozdawczy otworzyła Przewodnicząca Stowarzyszenia Gabriela 

Nawrot. 
2. Wybrano w wyborach jawnych jednogłośnie na Przewodniczącego Zjazdu Waldemara 

Cieślaka i protokolanta Halinę Skuza 
3. Przewodniczący Zjazdu odczytał „Porządek Obrad”- jednogłośnie przegłosowano 

przyjęcie porządku obrad 
4. Przystąpiono do wyboru  Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej. 

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 
1. Iwona Kurowska 
2. Tomasz Kowalski 
3. Tadeusz Zdechlik 

Jednogłośnie przegłosowano zamknięcie listy i przystąpiono do głosowania. Skład 
komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie.  

            Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury: 
1. Hanna Tyrakowska 
2. Wanda Kalenik 

Jednogłośnie przegłosowano zamknięcie listy i przystąpiono do głosowania. Skład 
Komisji Wnioskowej wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 

5. Komisja Mandatowo -Skrutacyjna sprawdziła listy obecności i potwierdziła 
prawidłowość zwołania Walnego Zjazdu Sprawozdawczego oraz sporządziła protokół 
o ważności Zjazdu, który odbył się w drugim terminie o godz. 15.30 W Walnym 
Zjeździe Sprawozdawczym uczestniczyło 62 osoby w stosunku do 144 wszystkich 
członków co stanowi 43% ogółu członków Stowarzyszenia. 

6. Przewodnicząca Stowarzyszenia Gabriela Nawrot odczytała sprawozdanie 
merytoryczne  Zarządu z działalności w 2010r  

7. Księgowa Jadwiga Pacak odczytała sprawozdanie finansowe za 2010r.  
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Buszman odczytał sprawozdanie za 2010   

oraz podjęte  uchwały z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2010r. 
9. Przystąpiono do dyskusji nad odczytanymi sprawozdaniami. 

Przewodnicząca zachęciła zgromadzonych do ustosunkowania się członków do 
przedstawionych sprawozdań. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

10. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniu absolutorium 
     Zarządowi  oraz podjęciem uchwał. 

1. Sprawozdanie Zarządu  za 2010 przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 
(62 głosy) bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. UCHWAŁA 
Nr.1/04/2011 

2. Sprawozdanie finansowe za 2010 r w którym aktywa i pasywa wyniosły 
4252,35 zł oraz nadwyżka kosztów nad przychodami 6699,94 zł. 
Przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie (62 głosy) bez głosów sprzeciwu 
i wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr.2/04/2011 
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3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2010 r i wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi za 2010r 
Przyjęto w głosowaniu jawnym większością głosów – za głosowało 61 osób, 
przeciw 0 i wstrzymujących się 1 osoba 
 UCHWAŁA Nr.3/04/2011 

            Przewodniczący Walnego Zjazdu Sprawozdawczego podziękował w imieniu    
członków za pracę Zarządu i Komisji Rewizyjne, podkreślając dobrą współpracę, 
efektywność, i gospodarność. 

11. Wolne wnioski i dyskusja. 
Uczestnicy Walnego Zjazdu wyrazili swoją opinię o programach realizowanych w 
2010 r potwierdzając ich ważność i konieczność realizacji, jednocześnie zwracając 
uwagę na ograniczoną ich ilość oraz późne terminy ich rozpoczęcia. Zaproponowano 
także częstsze spotkania integracyjne nawet jednodniowe wyjazdy turystyczne. 
Przewodnicząca Stowarzyszenia wyjaśniła ograniczoną ilość zabiegów 
rehabilitacyjnych oraz termin ich rozpoczęcia które mogą być realizowane z chwilą 
otrzymania dofinansowania i procedura ta jest określana w warunkach konkursowych. 
Poinformowała także że Zarząd czyni starania o pozyskanie środków na zabiegi 
rehabilitacyjne i promocję zdrowia na lata 2011/2013 w ramach złożonego wniosku do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania zlecone z FIO, oraz na 
kontynuowanie działalności Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych w ramach 
zadań zleconych przez PFRON na lata 2011/2013 – w tym celu spełniając warunki 
ogłoszonego konkursu nawiązano współpracę z Uniwersytetem III Wieku i Osób 
Niepełnosprawnych w Elblągu.     

12. Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjna  Iwona Kurowska potwierdziła 
prawidłowość głosowań i podjętych uchwał. 

13. Do komisji  Wniosków nie zgłoszono żadnych wniosków wymagających uchwalenia. 
14.  Przewodniczący Walnego Zjazdu Waldemar Cieślak zamknął obrady Walnego 

Zjazdu Sprawozdawczego Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu 
„Solidarność” 
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PODJĘTE UCHWAŁY : 
 
UCHWAŁA Nr. 1/04/2011 
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010 r 
Walny Zajazd Sprawozdawczy Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu 
Ruchu „Solidarność” w dniu 9.04.2011r 
ZATWIERDZA sprawozdanie Zarządu za 2010 r 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  jednogłośnie.- 62 głosy 
 
UCHWAŁA Nr.2/04/2011 
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r 
Walny Zjazd Sprawozdawczy Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu 
Ruchu „Solidarność” w dniu 9.04.2011r 
ZATWIERDZA sprawozdanie finansowe za 2010r 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 62 głosy 

 
UCHWAŁA Nr. 3/04/2011 
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  za 2010r 
i udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2010r 
Walny Zjazd Sprawozdawczy Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu 
Ruchu „Solidarność” w dniu 9.04.2011r 
ZATWIERDZA sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2010r i udziela 
absolutorium Zarządowi za działalność w 2010r 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i przyjęto większością głosów – za głosowało 
61osób, przeciw 0 i wstrzymujących się 1 głos. 
 
 
 Na tym protokół zakończono.(stron3) 
 
 
 
 
Protokolant:                                                                                        Przewodniczący: 
Halina Skuza                                                                                       Waldemar Cieślak 
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