
PROTOKÓŁ                                                                                                                 

Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA 

NA RZECZ ODNOWY ZABYTKÓW PARAFII ŚW. TRÓJCY                             

W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM                                                                               

ZA ROK 2015 

            W dniu 14 lutego 2016 r. odbyło się kolejne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. 

Prezes Stowarzyszenia A. Derlatka powitała zabranych i na podstawie listy obecności 

stwierdziła, że jest kworum do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 

2015 (24 osoby obecne na 45 członków). Na przewodniczącego zebrania wybrano                   

kol. Marzenę Piętak, na protokolanta kol. Anastazję Górzyńską, a do Komisji Uchwał                     

i Wniosków weszli:   

• Arkadiusz Janowski – przewodniczący 

• Monika Golińska 

• Anna Jaromin 

Wszystkie w/w kandydatury zostały przegłosowane jednogłośnie. Następnie przewodnicząca 

zebrania M. Piętak przedstawiła porządek obrad:  

1.Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania                                                                                

2. Wybór  protokolanta  i  Komisji  Uchwał  i Wniosków.                                                                 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad                                                                                  

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 r.                                                                       

5. Sprawozdanie finansowe                                                                                                               

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.                                                                               

7. Dyskusja nad sprawozdaniami i przegłosowanie Uchwał w sprawie przyjęcia 

sprawozdań.                                                                                                                                     

8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu                                                                                     

9. Przedstawienie programu działań na 2016 r.                                                                          

10. Wolne wnioski i dyskusja                                                                                                              

11. Sprawy organizacyjne.                                                                                                                     

12. Zakończenie Zebrania.    

Ad. 4. 

Kol. prezes A. Derlatka przypomniała zebranym, co zostało wykonane w 2015 r. Omówiła 

szczegółowo realizację zaplanowanych zadań. (Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia 

za rok 2015 do wglądu w dokumentacji Stowarzyszenia). 

Ad. 5.   Kol. skarbnik Marianna Tarabasz przedstawiła sprawozdanie finansowe                    

za 2015 rok. Nadmieniła, że łączna kwota uzyskanych przychodów wynosi 23.391,27 zł.          



W 2015 roku stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 31.917,56 zł.                                                        

Dokładna analiza znajduje się w sprawozdaniu finansowym. 

Ad. 6. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Urszula Śrębowata przedstawiła sprawozdanie   

z prac w/w komisji i wnioskowała o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 

rok 2015. 

Ad. 7.  

Dyskusję nad sprawozdaniami zdominował temat problemów związanych z odnową 

„pomnika anioła” na miejscowym cmentarzu. Kol. Z. Górzyński prosił o przybliżenie 

zebranym tego problemu. Kol. prezes A. Górzyńska przedstawiła klopoty z nierzetelnym 

wykonawcą. Głos w dyskusji zabrali m. Inn. Z. Kocia i M. Kocia, którzy mówili o zasadach 

sporządzania i rozwiązywania umów oraz Paweł Wiatr, który proponował pomoc prawną 

radcy prawnego Urzędu Gminy.  

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków Arkadiusz Janowski  przeczytał projekty 

Uchwał, które zostały przegłosowane – zał. do protokółu Nr 2, 3, 4. 

Ad. 8. 

Przed głosowaniem nad absolutorium dla Zarządu wypowiadali się m. inn.:   

kol. Paweł Wiatr ,który wyraził wdzięczność dla Zarządu za poświęcony czas, umiejętność 

współpracy z różnymi podmiotami, trafianie w potrzeby społeczności lokalnej.” 

kol. Zdzisław Woźniak jako wójt ocenił wysoko współpracę ze Stowarzyszeniem.  

 

Następnie odbyło się głosownie nad udzieleniem absolutorium, dla Zarządu – zał. nr 5. 

Ad. 9. 

Kol. prezes przedstawiła plan działań na 2016 rok.  

1.Złożenie oferty konkursowej do Starostwa Powiatowego na realizację zadania 

związanego z VIII Festynem Parafialnym.                                                                                  

2. Zorganizowanie konkursu plastyczno – wiedzowego i wieczornicy o Miłosierdziu 

Bożym.                                                                                                                                          

3. Złożenie wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego na oprawę muzyczną 

festynu.                                                                                                                                           

4. Pielgrzymka do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.                                         

5. Kwesta cmentarna 1 listopada.                                                                                                   

6. Koncert kolęd. 

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 

 



Ad. 10.  

� Kol. prezes przedstawiła plan związany z renowacją pomnika anioła 
� Kol. prezes podjęła temat organizacji VIII festynu rodzinnego i związanych z tym 

trudności finansowych. 
� Kol. E. Jach zaproponowała, aby na festynie odbyło się pobieranie krwi, której                  

w okresie wakacji bardzo brakuje 
� Dyskutowano nad wyborem firmy proponującej plac zabaw dla dzieci na festynie. 

Ad. 11. 

Kol. prezes poinformowała wszystkich o zakupach obrusów, sztućców i zastawy stołowej, 

które służą w czasie spotkań wszystkich grup parafialnych. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

Protokołowała:                                                                                     Przewodniczyła: 

Anastazja Górzyńska                                                                               Marzena Piętak 

 


