
 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO KULTURY 

 

W dniu 18 czerwca 2012 r. w Myślenicach odbyło się II Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Myślenickie Towarzystwo Kultury. Miejscem spotkania była siedziba Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka| (ul. Kościuszki 16).  

 
Prezes Stowarzyszenia Piotr Szewczyk powitał wszystkich przybyłych i przedstawił  

porządek obrad: 
1. Rejestracja uczestników ,  

2. Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników, 

3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolantów, przyjęcie porządku obrad,  

4. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej dla policzenia uczestników  

i stwierdzenia ważności zebrania, 

5. Omówienie sprawozdania merytorycznego – Piotr Szewczyk  

6. Omówienie sprawozdania finansowego – Elżbieta Węgrzyn  

7. Głosowanie nad: 

- Sprawozdaniem Finansowym za 2011 rok 

- Sprawozdaniem Merytorycznym za 2011 rok 

-  Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2011 rok 

- Absolutorium dla Zarządu  

- Absolutorium dla  Komisji Rewizyjne 

8. Wolne wnioski 

9. Zakończenie zebrania 

 
Porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany. Wybrano osobę protokołującą 

zebranie -  Monikę Tomaszewską. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, w skład której 
weszły: Bożena Piwowarska, Renata Zięba i Maria Golczyk. Zadaniem komisji było 
dopilnowanie legalności wszystkich prowadzonych głosowań. Wybrano również 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którym została Katarzyna Maria Zaczek. 

 
Piotr Szewczyk przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Towarzystwa za rok 2011 (załącznik nr 2, uchwała 2/2012 Walnego Zgromadzenia). Elżbieta 
Węgrzyn omówiła sprawozdanie finansowe  wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz 
informacją dodatkową (załączniki nr 1, uchwał 1/2012 Walnego Zgromadzenia).  Komisja 
Rewizyjna zaopiniowała sprawozdania i wystąpiła z wnioskiem o ich przyjęcie. Sprawozdania 
zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia  
w jawnym głosowaniu.  
 
Następnie zostało zaprezentowane sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, której członkowie: 
Małgorzata Święch, Dorota Jaśkowiec i Bożena Kozjaba nie wyrazili uwag do prowadzonej 
przez Zarząd Towarzystwa działalności w roku 2011. Sprawozdanie komisji zostało przyjęte 
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  
 
 



Po prezentacji i głosowaniu nad dokumentami przewodnicząca zebrania Katarzyna Maria 
Zaczek zarządziła głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Towarzystwa za rok 2011. W 
głosowaniu jawny bezwzględną większością głosów: 29 za i 1 głos wstrzymujący członkowie 
Myślenickiego Towarzystwa Kultury udzielili Zarządowi absolutorium (załącznik nr 3, uchwała 
3/2012 Walnego Zgromadzenia).  
 
Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu 
jawnym udzielono komisji absolutorium. 29 osoby były za, natomiast 1 wstrzymała się od 
głosu.  
 
W wolnych wnioskach Pan Piotr Szewczyk zapytał Pani Bożeny Piwowarskiej czy może 
ujawnić dlaczego wstrzymała się od głosu przy udzielaniu absolutorium Zarządowi i Komisji 
Rewizyjnej. Pani Piwowarska odparła, że wg. niej wybory do Zarządu Towarzystwa – podczas 
pierwszego walnego zgromadzenia założycielskiego odbyły się nielegalnie. Zapytana przez 
Piotra Szewczyka co jest podstawą takiego formułowania zarzutów odparła, że sama nie 
uczestniczyła w zebraniu wyborczym, ale słyszała od koleżanki, że nie wszystko było w 
porządku. Do dyskusji włączyli się pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy 
określili jej słowa jakie nonsens, gdyż sami dokonywali wyboru i byli świadkami jego 
legalności. Pani Bożena Piwowarska zapytała też o stan wpłat składek członkowskich. Pani 
Elżbieta Węgrzyn odparła jej, że członkowie mają czas do września i potem będą rozliczani.  
Ponadto Pani Bożena Piwowarska wyraziła swoje niezadowolenie, że w zarządzie 
Towarzystwa nie znajdują się przedstawiciele innych sekcji, tj. Towarzystwa Historycznego, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp. Pan Piotr Szewczyk odparł, że podczas wyborów w lutym 
2011 roku sekcje te jeszcze nie istniały i nikt nie miała nawet planu ich powoływania, a w 
trakcie trwania kadencji kompletnego pięcioosobowego zarządu nie ma możliwości 
dokooptowania dodatkowych nowych członków zarządu. Jest to niezgodne ze statutem 
Towarzystwa.  
 
Na tej dyskusji zakończono zebranie.  
 
 
18.06.2012 rok, 
Katarzyna Maria Zaczek – przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 
………………………………………………….. 
 
18.06.2012 rok, 
Monika Tomaszewska – sekretarz Walnego Zgromadzenia 
………………………………………………… 
 
18.06.2012 rok, 
Nie wnosimy uwag do legalności Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzamy prawidłowość 
wszystkich odbywających się podczas Zebrania głosowań  
 
Bożena Piwowarska…………………………………… 
Renata Zięba…………………………………………….. 
Maria Golczyk…………………………………………… 


