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PRoToKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRAN|A SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW
STOWARZYSZE N lA ABSOLWE NTOW

L.o. lM. KR0LA JANA lll SoBlEsKlEGo W WĘJHEROWIE

Porządek obrad:

L. otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokotanta zebrania.

2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 20].8 rok.

4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7, Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2018 rok.

8, Gtosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.

9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych czfonków.

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7!. Wybór nowych władz Stowarzyszenia

t2. Wolne wnioski.

13, Zakończeniezebrania.
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1, PrzewodniczącaŻarządu p. M. Skrzynecka przywitała wszystkich obecnych na Zebraniuoraz ZaproPonowała P, KrzYsztofa Matłosz na przewodniczącego zebrania. Kandydaturęprzyjęto jednogłoŚnie. Zaproponowała na protokolantów zebrania 2 osoby _ stanisławęGawłowską i RenatĘ Sosińska. Propozycję przyjęto jednggłqśnie.

2, Minutą ciszy uczczono pamięĆ P. Magdaleny Zwierskiej, absolwentki Liceum iwieloletniego pedagoga,

3, Po Przedstawieniu Porządku obrad przewodnicząry zebrania wnosi o rozszerzenie
P*rządku zebranla a Punkt 8a doĘczą.,y pr=.rn...en!a zysku §ALO za 2018 rok nrazpunktu 9a o skreśleniu członków SALO.

4. przewodnicząca M. skrzynecka przedstawiła sprawozdanie z pracy Łarządu
Stowarzyszenia za 2018 rok (załącznik nr 1}. W sprawozdaniu ujęto:- dł!ała!ność aśrłriatową i kulturalną

- działalnoŚĆ w zakresie kultury fizycznej i sportu a także wspieranie takiej
działalności

- integrację absolwentów isympatyków Liceum.

5, WProwadzenie do sPrawozdania finansowego przedstawił p. Krzysztof Matłosz
{aałąeznik nł 2}

Sprawozdanie to składało się z:
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01,2018 do 31.12.2018,- informacji uzupełniającej do bitansu.

5, Sprawozdanie z działalnoŚci Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
przedstawił jej przewodniczący p. wojciech klank ( załącznik nr 3}.
komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi.

5, P, Piotrzkowski zgłosił wniosek dotyczący zmianw statucie SAL0, p. Tatara wnosi oprzeniesie dyskusji na koniee zehran!a - wo!ne wniąsk-i=

7, Przewod n i czącY zebrania p rzeprowadził głosowan ie nad zatwierd zeniem
sPrawozdania finansowego. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania(załącznik nr 4- uchwala nr U2a!il,

8, PrzYjęto sPrawozdanie Komisji Rewizyjnej ijednogłośnie udzielono Zarządowi
absolutorium {załącznik nr 5 - uchwała nr 2!20tg}.

8a, Przegłosowano przeznaczenie zysku SALO za 2018 rok na działalność statutową
{ załąeznlk nr 6 - ucłr,łła.ła ąr 3/2S19!

podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia, zgodnie z zalaczona , t llistą odbyło się jednogłośnie (załącznik nr 7, uchwała nr alłaLil. Y

9

Z

\4
l,
I

t



Wejherowo, 30-05-2019

9a, Podjęcie uchwałY o skreŚleniu osób z lisĘ członków SAL0 według załączonej listy.
uchwalę przyjęto jednogtośnie ( zatącznik nr 8 - uchwała nr slzotg}

10. Do Komisji skrutacyjnej wybrano jednogłośnie panów - E. Tatara i K. Matłosz.

11. Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
- Marzena Skrzynecka,

- Ewa Brzoskowska,

- Luryna Parchem,

- Katarzyna Merc,

- Renata Sosińska,

- Stanisława Gawłowska

DaZarządu zostali wybrani ina pierwszym posiedzeniu przydzielono funkcje:

- Ewa Brzoskowska - przewodnicząca SALO

- Katarzyna Merc - z-ca przewodniczącej SALO

- Renata Sosińska - skarbnik

- Lucyna Parchem - sekretarz

- Stanisława Gawlowska - członek

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- Wojciech Klank

- Maria Stanzecka

- lwona kwidzińska

- Beata Płotka

- M ieczysław Piotrzkowski

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Wojciech Klank, lwona Kwidzińska, Beata Płotka.

Protokót posiedzenia Komisji Skrutacyjnej- załącznik nr 9.
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t2. P, dYrektor LO K. Bojke zaprosiła wszystkich do zwiedzania wystawy,,Nostra Alma Mater
Wejheroviensis" W Muzeum PiŚmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej w Wejherowie.
P. Piotrzkowski zaProponował dokonanie zmian w Statucie SALO p,21 ust. 3 doĘczące
w:rla'la5:'cdee# dla Kcmis.ii Rs',vizyj*e; m+ti*"+ując te p*;lkt,,; jako,,martŁv€". p. Tatara * Emłgły
w Statucie muszą bYĆ PoPrzedzone dokładną analizą,w związku z cz4mtrzeba tą dyskusję
PrzełoŻYĆ na kolejne Waine Żebranie ezłonków §ALó. Koiejne propozycje p. Piotrzkowskiego
to wYPosaŻenie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w specjalne legitymacje okazywane w
rozmowach o wsparcie finansową ure§ulowanie tvpowania absolwentów Lo w celu
umieszczenia w Galerii ZasłuŻonych, opracowanie kroniki zasłużonych absolwentów.
powyższe w*ioski nie łłzyskały ekceptacii człerrkćw walnegc zebranla.

KolejnY wniosek P. Piotrzkowskiego dotycząry zorganizowania wernisażu prac malarskich p.

Plof. [',4. 3a!iszev,'skie.!-Wa!ickie,! :cstał pcźi.tywfi!€ prz,y.!ętii. .Ll,rstęp;te pcrc;umi*ni-^ a,ostała
Zawarte z nauczYcielami LO. Ponownie został zgłoszony wniosek o spotkanie Zarządu z
komisią Rewizyjną w sprawie pozyskiwania nowych czfonków, który przyjęto.

13. Przewodniczący zakończył zebranie dziękując wszystkim za zaangażowanie
w Łrakcle spolkanla=

Przewodniczący zebrania protokolanci

§tanlsława Gaurtowska
Renata sosińskaM
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