Warszawa, 18.05.2012r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA „ŹRÓDŁA ŻYCIA DLA AFRYKI”

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Źródła Życia dla Afryki”
odbyło się w terminie opublikowanym drogą mailową (wysyłka do wszystkich
członków Stowarzyszenia) w dniu 03.02.12r. oraz przypomnienie w dniu
08.05.12r., to jest 18.05.2012 r. o godzinie 18 (pierwszy termin) i godzinie 18:15
(drugi termin), w Warszawie przy ul. Kubickiego 17 lok. 1.
Zebrania otworzył o godzinie 18:20 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Roman
Abramczuk i stwierdził obecnośd na zgromadzeniu ośmiu Członków
Stowarzyszenia (lista obecności w załączeniu), co zgodnie ze Statutem
Stowarzyszenia, a w szczególności jego § 34 i §36, spełniało wymogi ważności
Walnego Zgromadzenia. Po czym, jednogłośnie dokonano wyboru Komisji
Skrutacyjnej, w której znaleźli się Andrzej Cieślioski i Paweł Kobryo. W wyniku
kolejnego głosowania wybrano jednogłośnie Przewodniczącego Zgromadzenia
– Romana Abramczuka oraz Sekretarza – Mariana Słowika.
Następnie jednogłośnie
(w załączeniu).

przyjęto

zaproponowany

porządek

obrad

Zgodnie z tym porządkiem Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe
za 2011 rok oraz sprawozdanie z prac Zarządu w 2011 roku, a w następnej
kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Mazur sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej.
Powyższe sprawozdania okazały się wyczerpujące i nie wywołały szerszej
dyskusji. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 1 o przyjęciu i zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz Uchwałę nr 2 o przyjęciu
i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2011.
Następnie przystąpiono do głosowao
poszczególnym Członkom Zarządu:
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nad

udzieleniem

absolutorium

Prezes Zarządu Roman Abramczuk –7 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw;
Członek Zarządu Marian Słowik – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw;
Członek Zarządu Agnieszka Potempa – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się,
0 przeciw.
W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia udzieliło wszystkim Członkom Zarządu
absolutorium za ubiegły rok.
W dalszym toku Zgromadzenia Prezes Zarządu przedstawił aktualną informację
o stanie zaawansowania budowy kolejnych studni w Kamerunie i przedstawił
plan najbliższego wyjazdu do Kamerunu na przełomie 2012 i 2013 roku.
W toku realizacji punktu 13 obrad pojawiły się następujące tematy:
- powróciła sprawa uhonorowywania darczyoców nie będących Członkami
Stowarzyszenia (zdjęcia, gadżety itp.), Jarosław Mazur potwierdził dokooczenie
realizacji tego tematu.
- opracowanie logo Stowarzyszenia, propozycje mają przedstawid Roman
Abramczuk i Marian Słowik.
- przetłumaczenie wybranych fragmentów strony internetowej na język
angielski, podjęła się tego zadania Anetta Czwaczka.
- ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości
Stowarzyszenia, propozycję ma przedstawid Marian Słowik.
W ramach punktu 14 obrad podjęto jednogłośnie następujące Uchwały:
Uchwała nr 3 o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia Lidii Greszatej.
Uchwała nr 4 o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia Kryspina
Waliszewskiego .
Uchwała nr 5 o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Daniela Kakozwa
Bitangalo.
Uchwała nr 6 o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Adama Omena.
W wyniku wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia Lidii Greszatej zostało
zwolnione jedno miejsce w Komisji Rewizyjnej, której była członkiem. Tak więc,
w ramach 15 punktu obrad dokonano wyboru nowego członka Komisji
Rewizyjnej, w jednogłośnym głosowaniu wybrano Pawła Kobrynia.
Żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Na tym zakooczono Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Źródła
Życia dla Afryki” za rok 2011.
Protokół sporządził Sekretarz Walnego Zgromadzenia Marian Słowik.

Marian Słowik
…………………………………………..
(podpis Sekretarza)
Roman Abramczuk
……………….……………………………………………….
(podpis Przewodniczącego Zgromadzenia)

Załączniki do Sprawozdania:
1. Lista obecności,
2. Porządek obrad,
3. Uchwała nr 1 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
za rok 2011,
4. Uchwała nr 2 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok
2011.

3

