PROTOKÓŁ
Z Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu
„Solidarność”
w dniu 10.03.2012
1. Otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca Gabriela Nawrot. Zaproponowała na
Przewodniczącego Zjazdu Jerzego Chełminiaka w/w kandydatura została jednogłośnie
zatwierdzona.
Na sekretarza zaproponowano Iwonę Kurowską, która została wybrana jednogłośnie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zjazdu,.
Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.
3. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjno-Mandatowej. Zostały zgłoszone 3
kandydatury : 1. Lewandowska-Swołek Jadwiga
2. Perzewska Grażyna
3. Chlebek Jan . Skład komisji został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie.
Komisja ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący Chlebek Jan członkowiePerzewska Grażyna, Lewandowska-Swołek Jadwiga
Zgłoszono 3 kandydatury do Komisji Wnioskowej : 1. Dworski Sławomir
2. Cieślak Waldemar
3. Łukasiewicz Stefania
Skład komisji został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie. Komisja ukonstytuowała się
następująco: Przewodniczący Dworski Sławomir, członkowie-Cieślak Waldemar,
Łukasiewicz Stefania.
Protokoły z ukonstytuowania się w/w Komisji w załączeniu.
4. Komisja Skrutacyjno-Mandatowa odczytała sprawozdanie potwierdzające prawidłowość
zwołania Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego i stwierdziła jego ważność.
Uprawnionych do głosowania członków na dzień zwołania Walnego Zjazdu jest 146
członków. Natomiast obecnych jest 59 członków zwyczajnych.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2011r przedstawiła Przewodnicząca Gabriela Nawrot.
6. Sprawozdanie finansowe za 2011r przedstawiła księgowa Jadwiga Pacak.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Marek Buszman.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami : Pani Wysocka Ewa zaproponowała prowadzenie w
Stowarzyszeniu działu aktywizacji zawodowej ( ile osób poszukuje pracy, ile osób otrzymało
pracę). Odpowiedź Przewodniczącej Stowarzyszenia- nie mamy takiej wiedzy, nie
prowadzimy takiego rejestru, nie jest to możliwe ze względu na fakt, że nie prowadzimy
pośrednictwa pracy, a osoby niepełnosprawne mogą rejestrować się w Rejonowych Urzędach
pracy, oraz korzystać z form zatrudnienia oferowanych przez Fundacje lub Stowarzyszenia
które w tym zakresie realizują zadania.
Pani Milinkiewicz – zaproponowała żeby osoby które nie płacą składek członkowskich nie
mogły korzystać z form wsparcia oferowanych w ramach realizacji zadań przez
Stowarzyszenie, lub były skreślone z członkostwa.- Odpowiedź Przew. Stowarzyszenia – ze
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wszystkich form wsparcia oferowanych w Stowarzyszeniu w ramach realizowanych zadań w
2011r korzystali członkowie którzy mieli opłacone składki członkowskie. Zarząd
przeprowadzi weryfikację członków i osoby które przez 3 lata nie opłacają składek będą
mogły być skreślone z listy członków Stowarzyszenia.
Pani Jakubowska Ewa zaproponowała, aby wcześniej przed skreśleniem osób, Zarząd
zainteresował się dlaczego taka osoba nie płaci składek (może ma problemy finansowe), i czy
chce dalej należeć do Stowarzyszenia, a jeśli nie to dlaczego. Odpowiedź Przew.
Stowarzyszenia – takie rozmowy są prowadzone, kilka osób zostało zwolnionych z opłat
członkowskich i pozostało członkami Stowarzyszenia. Decyzja o skreśleniu członka jest
konsultowana z zainteresowanym, który od decyzji o skreśleniu może odwołać się do
najbliższego Walnego Zjazdu.
Na tym dyskusję zakończono.
9. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Zarządu i udzielenia
absolutorium Zarządowi za 2011r.
Sprawozdanie Zarządu podczas jawnego głosowania Walny Zjazd przyjął jednogłośnie bez
głosów przeciw i wstrzymujących.
Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2011r – podczas głosowania jawnego Walny Zjazd
udzielił absolutorium Zarządowi za 2011r jednogłośnie bez głosów przeciw i
wstrzymujących. UCHWAŁA Nr.1
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2011r.
Podczas jawnego głosowania sprawozdanie finansowe za 2011r zostało przyjęte przez Walny
Zjazd jednogłośnie, bez głosów przeciw i wstrzymujących . UCHWAŁA Nr.2
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011r.
Podczas jawnego głosowania Walny Zjazd przyjął sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za
2011r jednogłośnie, bez głosów przeciw i wstrzymujących . UCHWAŁA Nr.3

10. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Gabrielę Nawrot
2. Wiesławę Witkowską
3. Halinę Skuza
4. Barbara Śliwa
5. Wanda Kalenik
6. Ryszard Wołodko
7. Hanna Pieniążęk
8. Zygmunt Kiedrowski
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w skład Zarządu. Pani Halina Skuza ze
względu na czasową niedyspozycję nie była obecna na Walnym Zjeździe, jednak złożyła
pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie, jeśli zostanie zgłoszona
przez członków podczas Walnego Zjazdu.
Propozycję zamknięcia listy kandydatów przegłosowano jednogłośnie.
Przystąpiono do głosowania tajnego i Komisją Skrutacyjna zebrała głosy.
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11. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujące kandydatury :
1. Irena Janicz
2. Sławomir Dworski
3. Anna Matłacz
4. Tadeusz Zdechlik
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w skład Komisji Rewizyjnej
Propozycję zamknięcia listy kandydatów przegłosowano jednogłośnie.
Przystąpiono do glosowania tajnego i Komisja Skrutacyjna zebrała głosy.
12. Nie zgłoszono żadnych wniosków formalnych.
Dyskusja – Pani Iwaszkiewicz Izabella – do jakiego czasu PFRON będzie funkcjonował w
obecnej formie i czy przewiduje jakieś programy w zakresie dofinansowania zakupu
samochodów, wózków inwalidzkich itp. Odpowiedzi udzieliła Przew. Stowarzyszenia – plany
względem PFRON określone są przez Ministerstwo do 2014r – jeśli będą jakieś programy dla
indywidualnych osób niepełnosprawnych to zostaną one ogłoszone przez PFRON po
przyjęciu budżetu tj około kwietnia/maja 2012r.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej. – protokóły w załączeniu
Na podstawie protokołów Komisji do Zarządu weszły następujące osoby:
1. Gabriela Nawrot – 59 głosów
2. Wiesława Witkowska – 56 głosów
3. Halina Skuza – 53 głosy
4. Barbara Śliwa - 58 głosów
5. Ryszard Wołodko – 51 głosów
6. Kiedrowski Zygmunt – 1 głos – rezerwa 3
7. Pieniążek Hanna – 4 głosy – rezerwa 2
8. Wanda Kalenik – 5 głosów – rezerwa 1
Zarząd ukonstytuował się następująco :
1. Gabriela Nawrot – Przewodnicząca
2. Wiesława Witkowska – V-ce Przewodnicząca
3. Halina Skuza – V-ce Przewodnicząca
4. Ryszard Wołodko – sekretarz
5. Barbara Śliwa - skarbnik
Na podstawie protokółu Komisji do Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
1. Irena Janicz – 51 głosów
2. Anna Matłacz – 48 głosów
3. Sławomir Dworski – 47 głosów
4. Tadeusz Zdechlik – 21 głosów – rezerwa
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się nastepująco:
1. Sławomir Dworski – Przewodniczący
2. Irena Janicz – członek
3. Anna Matłacz – członek
14. Komisja wnioskowa, stwierdziła, że w czasie trwania Walnego Zjazdu nie zgłoszono
żadnej nowej uchwały, ani żadnego wniosku formalnego – protokół w załączeniu.
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15. Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Na tym protokół zakończono. Strony od 1 - 4

Protokółowała Iwona Kurowska
Podpis:

Przewodnicząca Walnego Zjazdu
Jerzy Chełminiak
Podpis:

PODJĘTE UCHWAŁY:
UCHWAŁA Nr. 1
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011r i udzielenia absolutorium
Walny Zjazd zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2011r
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów przeciw i
wstrzymujących - głosowało 59 członków zwyczajnych uprawnionych do
głosowania.
Walny Zjazd udziela Zarządowi absolutorium za 2011r

UCHWAŁA Nr.2
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r
Walny Zjazd zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2011r
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów przeciw i
wstrzymujących – głosowało 59 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

UCHWAŁA Nr. 3
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011r.
Walny Zjazd zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011r.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów przeciw i
wstrzymujących – głosowało 59 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
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