
 
 
   W poniedziałek 9 stycznia miało miejsce I Walne Zebranie członków stowarzyszenia „Przyjazny 
Borówiec”. Obecnych było 19 członków oraz kilku mieszkańców zainteresowanych udziałem w 
stowarzyszeniu lub przynajmniej jego pracami.Pierwsze zebranie miało charakter w duŜej mierze 
organizacyjny. Przewodniczący zebrania p.Michał Stecki – członek zarządu stowarzyszenia, nakreślił 
proponowane ramy tematyczne działalności stowarzyszenia. Zasadnicze punkty tej części prezentacji 
pokrywają się z najbardziej palącymi problemami wsi jak 

• infrastruktura komunalna i drogowa, 
• oświata, kultura i sport, 
• zdrowie i bezpieczeństwo, 
• ochrona środowiska i estetyka wsi, 
• przepływ informacji. 

Przedstawił równieŜ rolę jaką moŜe spełniać stowarzyszenie w rozwiązywaniu tych problemów. 
 
Druga część prezentacji to omówienie koncepcji strukturalnej stowarzyszenia, która zakłada istnienie w 
obrębie organizacji zespołów zadaniowych pracujących nad powierzonymi sprawami. Pracą 
poszczególnych zespołów kierowałby zarząd, koordynując działania między zespołowe i przepływ 
informacji. 
 
Na zebraniu przyjęto cztery uchwały. 
Pierwsza dotyczyła wysokości składki i opłaty wpisowej obowiązującej na 2006 rok. 
Przyjęto następujące kwoty: 

• opłata wpisowa 60 ,- PLN 
• składka roczna 60 ,- PLN 
• bonifikata dla emerytów i rencistów 50% 
• składka płatna jednorazowo. 

Na zebraniu zaprezentowana została sprawa przekształcenia stowarzyszenia w Organizację PoŜytku 
Publicznego (OPP) . Tę część prezentacji poprowadził p. Maciej Bocian.W wyniku dyskusji i głosowania 
podjęto uchwałę nr 2 o rozpoczęciu procedury przekształcenia „Przyjaznego Borówca” w OPP 
 
W drodze głosowania dokonano równieŜ niewielkiej zmiany w statucie dzięki, którejopublikowanie w 
internecie na stronach stowarzyszenia zawiadomienia o Walnym Zebraniu członków z jednoczesnym 
wysłaniem takiej informacji pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka uznaje się za 
skutecznie doręczone. 
 
Podjęto równieŜ uchwałę o przyjęciu ramowego planu działania stowarzyszenia na rok 2006. 
 
Na koniec ok. 21.30 rozgorzała dyskusja nad logotypem stowarzyszenia. Zgodnie z obietnicą udało się 
mi przedstawić wyniki głosowania internetowego.Dodatkowo pojawiło się równieŜ kilka innych 
propozycji z poza naszego serwisu.Ostatecznie wybrano jedną z koncepcji graficznych nie biorących 
udziału w internetowym konkursie z zastrzeŜeniem dopracowania jej formy. Ostateczną decyzję (w 
obrębie wybranej przez zebranie koncepcji graficznej) podejmie zarząd na swoim posiedzeniu 16 
stycznia. 
 
I Walne Zebranie przeszło zatem do historii, ale podjęło wiele cennych uchwał i nakreśliło obszary i 
sposoby działalności. Teraz stowarzyszenie, definiując swoje cele strategiczne i konstrukcję 
organizacyjną moŜe przystąpić swojego pierwszego zadania – pozyskania jak największej ilości 
członków. W tym celu poprawiona zostanie polityka informacyjna stowarzyszenia, której główną osią 
będzie witryna internetowa zbierająca wszystkie informacje o pracach, strukturze organizacyjnej i 
finansach stowarzyszenia. 
 
MoŜna powiedzieć, Ŝe pomysł, intencje, metody działania zapowiadają sukces stowarzyszenia w 
dąŜeniach do rozwoju wsi i zapewnieniu jej naleŜnego miejsca w lokalnej, gminnej hierarchii waŜności. 
śycie jak zawsze zweryfikuje te działania i wystawi swoją cenzurkę. Prawda jest jednak taka, Ŝe 
poraŜka tej inicjatywy nie będzie jedynie przegraną kilku osób z zarządu i kilkunastu członków 
załoŜycieli. Będzie utraconą szansą całej społeczności Borówca. Panie i Panowie – teraz albo nigdy. 

 


