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` 

„Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie  
otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie” 

Albert Camus 

 

 

PROTOKÓŁ 

z Walnego Zebrania Członków  

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „NERKA” w Zielonej Górze 

 

odbytego dnia 07.10.2012roku 

 

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu – udział wzięło  

22  osoby. 

Obrady otworzyła Bogumiła Burda – prezes, która na podstawie § 15 Statutu prowadziła Walne 

Zebranie. Następnie w/w zaproponowała obecnym wybór protokolanta zebrania. 

Zgłoszono: 

-    na przewodniczącego Zebrania Bogumiłę Burda 

− na protokolanta Halinę Kamińską 

W wyniku głosowania jawnego wybrano na przewodniczącego Zebrania Bogumiłę Burda i na  

protokolanta Halinę Kamińską 

− Przewodnicząca Zebrania, stosownie do postanowień §  16 ust. 3 Statutu, stwierdziła, że: 

Walne Zebranie Członków odbyło się w drugim terminie a członkowie zostali prawi- 

dłowo zaproszeni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. 

Według aktualnej listy członków Stowarzyszenie liczy 56 członków, w tym 52 zwyczajnych, z 

których obecnych było w drugim terminie 22 osób uprawnionych do głosowania, tym 

samym Walne Zebranie było zdolne do podejmowania uchwał zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu. 

 Następnie przewodnicząca Zebrania zapoznała obecnych z następującym porządkiem obrad: 

 Porządek Zebrania: 

1. Wybór przewodniczącego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego. 

2. Wybór Komisji skrutacyjnej, mandatowej i uchwał i wniosków. 
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3. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres kadencji 2008-2012. 

4. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

„Nerka”. 

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 

5. Przyjęcie uchwał Komisji skrutacyjnej. 

6. Zgłaszanie i przedstawienie kandydatów do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

„Nerka”. 

7. Wybór Zarządu  i prezesa OS „Nerka”. 

8. Wybór Komisji Rewizyjnej 

9. Wnioski Komisji Uchwał i wniosków. 

9. Sprawy różne. 

        Przedstawiony porządek Obrad przyjęto jednogłośnie.  

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku Zebrania. Wybrano Komisję skrutacyjną, która 

stwierdziła, iż ze względu na II termin zebrania wyborczego i odbytego zebrania Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków i  sprawozdawczego w dniu 24 czerwca 2012 r. zwraca się ona do 

Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosków ogólnych z pracy Zarządu za lata 2008-2012 i 

zgłoszenie wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu. Prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia „NERKA” przedstawiła  zebranym Sprawozdanie merytoryczne za okres 2008-

2012, skarbnik Jerzy Zając przedstawił Sprawozdanie finansowe za okres mijającej Kadencji. Maria 

Stasińska z Komisji Rewizyjnej przedstawiła Protokół Komisji Rewizyjnej i zgłosiła wniosek o 

udzielenie absolutorium Zarządowi, który to wniosek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich 

obecnych członków. 

Zgodnie z następnym punktem porządku zgłoszono następujące kandydatury do pracy w 

Zarządzie na następne lata. 

1. Bogumiła Burda – prezes 

2. Jacek Felisiak - wiceprezes 

3. Jerzy Zając - skarbnik 

4. Elżbieta Kędzior – członek zarządu 

5. Krzysztof Opel – członek zarządu 

6. Małgorzata Masłowska - sekretarz 

Powyższe kandydatury zostały przyjęte przez obecnych, przy 1 głosie wstrzymującym na 

następne 4 lata tj. kadencji 2012-2016. 

 

 

Następnie zostały zgłoszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej:  
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Komisja Rewizyjna w składzie 

1. Maria Stasińska - przewodnicząca 

2. Zofia Nodzyńska  - sekretarz 

3. Adam Kudła - członek 

    Skład  Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie przez obecnych członków 

Stowarzyszenia znajdujących się na   zebraniu. 

   Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że wybory odbyły się zgodnie ze Statutem i podziękowała 

obecnym za zaufanie i  zobowiązała się wspólnie z zarządem do aktywnej pracy na rzecz członków 

Stowarzyszenia.  

 W sprawach organizacyjnych głos zabrała Bogumiła Burda, która omówiła plan pracy na 

najbliższe 4 lata. 

Odbyła się dyskusja. 

W kwestii wniosków zwrócono uwagę na zwiększenie działalności Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia „NERKA” w zakresie: 

- pomocy socjalnej dla członków Stowarzyszenia, 

- pomocy w zakresie uzyskania brakujących lekarstw, 

- uaktywnienia strony internetowej. 

 

Wobec braku dalszych głosów i wniosków przewodnicząca Zebrania zamknęła obrady.  

 

Protokolant Zebrania                                             Przewodnicząca Zebrania                                    

        

  

 


