
 
Protokół z Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku  
z dnia 16 września 2020 r. 

 
 

W dniu 16 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zebranie odbyło się w siedzibie Uniwersytetu ul.P.Skargi1 w 

sali 104 w godzinie 12:15, w drugim terminie. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze zebrania uczestnicy zostali powiadomieni 7 dni przed jego planowanym terminem. Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Prezes Irena Zajdel rozpoczęła zebranie, przywitała zgromadzonych i odczytała porządek obrad, który jednomyślnie został przyjęty przez obecnych i stanowi załącznik do protokołu. 

Prezes omówiła przygotowaną przez zarząd propozycję regulaminu obrad. Obecni nie wnieśli uwag. Uchwałą nr 1/WZC/2020 jednogłośnie uchwalono regulamin obrad Walnego Zebrania 

Członków.  W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie Prezes zarządziła wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków . Na przewodniczącego zaproponowano Krystynę Misiak, która wyraziła zgodę. Uchwałą nr 

2/WZC/2020 na przewodniczącego wybrano jednogłośnie Krystynę Misiak. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący przejął prowadzenie obrad i zarządził wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej. Na sekretarza zaproponowano  Teresę Sokołowską, która wyraziła zgodę. Do komisji 

skrutacyjnej zgłoszono: Bogumiłę Błażejowską i Marię Sepiotek. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Uchwałą nr 3/WZC/2020 wybrano jednogłośnie na sekretarza Teresę Sokołowską  i komisję 

skrutacyjną w składzie: Bogumiła Błażejowska i Maria Sepiotek. Na przewodniczącego komisji skrutacyjnej wybrano Bogumiłę Błażejowską. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja skrutacyjna przeliczyła zebranych członków Stowarzyszenia, mających zgodnie ze statutem prawo udziału w zebraniu z głosem stanowiącym. W oparciu o Regulamin Walnego 

Zebrania Członków, listę obecności i po przeliczeniu obecnych stwierdzono, iż na zebraniu jest 22 członków zwyczajnych Stowarzyszenia na ogólną liczbę członków stowarzyszenia wynoszącą  

211  - stwierdzono, że zebranie jest władne do podejmowania uchwał w II terminie. Zgodnie   z porządkiem obrad Prezes Irena Zajdel  przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 

2019rok. Komisja Rewizyjna - w imieniu której głos zabrała Maria Wajda - zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe i merytoryczne zarządu za rok 2019 oraz zawnioskowała o ich 

zatwierdzenie i udzielenie zarządowi absolutorium za działalność w 2019 roku. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 

2019. Podczas dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Prezes Irena Zajdel udzieliła wyjaśnień dotyczących kosztów Zarządu. Ponieważ zgromadzeni nie zgłosili uwag do przedstawionych 

sprawozdań wobec tego przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami: 

a) uchwałą nr 4/WZC/2020 zatwierdzono jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 

b) uchwałą nr 5/WZC/2020 zatwierdzono jednogłośnie sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019.  

c) uchwałą nr 6/WZC/2020 jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium z działalności w 2019   roku 

d) uchwałą nr 7/WZC/2020 zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.  

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu.  

W dalszej części zebrania Prezes Irena Zajdel przedstawiła propozycję Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Uchwałą nr 8/WZC/2020 21 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się  zatwierdzono w/w 

regulamin. 

Następnie Przewodnicząca zaproponowała wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi. 

Zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Kołacz, która wyraziła zgodę. 21 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się podjęto uchwałę nr 9/WZC/2020. 

Prezes Irena Zajdel przedstawiła plan działalności do końca roku 2020, który Uchwałą nr 10/WZC/2020 został zatwierdzony. 

Wobec braku wniosków i uwag, po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 


