Borówiec, dn.: 24 marca 2011 roku

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
PRZYJAZNY BORÓWIEC

1. Walne zebranie o godzinie 19.00 otworzył członek zarządu Andrzej Zbyszowski i stwierdził brak quorum.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 statutu stowarzyszenia zarządził, iŜ zebranie rozpocznie się o godzinie 19.30.
2. O godzinie 19.30 członek zarządu Andrzej Zbyszowski otworzył Walne Zebranie Członków
stowarzyszenia i stwierdził co następuje: członków stowarzyszenia jest 25, obecnych na zebraniu jest 4.
3. Zarządzono wybór przewodniczącego i sekretarza: w osobie Roberta Ruskowiaka. Kandydat wyraził
zgodę.
Zarządzono głosowanie:
Uchwała nr 1: na przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Przyjazny
Borówiec w dniu 24 marca 2011 roku wybiera się Roberta Ruskowiak.
oddano głosów: za 4 przeciw 0, wstrzymał się 0
4. Przedstawiono sprawę prawidłowości zwołania zebrania.
Uchwała nr 2: Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Przyjazny Borówiec stwierdza prawidłowość
jego zwołania w świetle postanowienia artykułu 11 ust. 8 statutu stowarzyszenia. Informacje zostały
nadane drogą mailową, zawierały program walnego oraz wyjaśnienie przyczyn i podstaw jego
zwołania.
oddano głosów: za 4, przeciw 0, wstrzymał się 0
5. Przedstawiono sprawę konieczności zmiany w Statucie stowarzyszenia, zmiany omówiono, odwołano
się do informacji przesłanej przez zarząd zawiadamiającej o konieczności odbycia walnego zebrania,
gdzie szczegółowo przestawiono przyczyny i konieczność dokonania zmian, charakter zmian i
przystąpiono do głosowania tajnego.
Uchwała nr 3: Walne Zebranie Członków stowarzyszenia w głosowaniu tajnym przyjmuje zmiany w
statucie stowarzyszenia przestawione w projekcie na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 roku i przyjmuje
tekst jednolity statutu, w brzmieniu przedstawionym na posiedzeniu.
Po przeliczeniu głosów oddanych w formie tajnej stwierdzono:
oddano głosów: za 4 przeciw 0, wstrzymał się 0

6. Wolne głosy i wnioski: omówiono sprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej nowego sołtysa i
rady sołeckiej, pierwsze zauwaŜalne reakcje społeczności lokalnej, trudności w dotarciu do ludności
miejscowej. Omówiono moŜliwości wpływu na decyzje władz gminy, sposobu postępowania w celu
uzyskania pozytywnych efektów nacisków np. na decyzje o charakterze inwestycyjnym. Stwierdzono
konieczność wsparcia sołtysa i rady sołeckiej.
Na tym zebranie zakończono.

Podpisy

........................................................
Robert Ruskowiak

Załącznik nr 1: tekst jednolity statutu

Załącznik nr 2: kopia listy obecności

