
 
PROTOKÓŁ Z ORAD ZGROMADZENIA WALNEGO CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA  NASZE ZATONIE Z DNIA 1 WRZEŚNIA  2021 ROKU 
 

 
1. Zgromadzenie walne otworzyła prezes Aldona Karwacka która: 

 Powitała zebranych 
 Zaproponowała prowadzenie odrad Piotrowi Lewandowskiemu. 

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
2. Piotr Lewandowski zaproponował połączenie Komisji Mandatowej i Komisji 

Uchwał i Wniosków. W skład kmisji weszli: Ewa Sokulska, Krystyna 
Szygenda i Wojciech Pydzik.  

3. Komisja sprawdziła listę obecności stwierdzając, iż w zgromadzeniu bierze 
udział 32 członków stowarzyszenia, co stanowi quorum  do podejmowania 
uchwał. 

4. Przewodniczący Piotr Lewandowski przedstawił porządek obrad: 
 Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
 Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia 
 Wybór prowdzącego Walne Zgromadzenie 
 Powolanie Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków 
 Przyjęcie porządku obrad 
 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2020 
 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 
 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 Sprawy różne- dyskusja 

5. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2020, przedstawiła Aldona 
Karwacka. Szczegółowe informacje o działaniach stowarzyszenia w 2020 roku  
znajdują się w dołączonym do sprawozdania załączniku. 

6. Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku  
w formie informacji uzupełniającej, przygotowane przez księgowego 
Wojciecha Rudkiewicza, przedstawiła prezes Aldona Karwacka. 

7. Po przedstawieniu w/w sprawozdań, Bogdan Idzikowski złożył wniosek o 
wykaz  przyznanych dotacji dla stowarzyszenia za rok 2020 oraz dołączenie 
szcegółowej dokumentacji dotyczącej imprez organizowanych przez 
stowarzyszenie w 2020 roku jako załącznik do sprawozdania o działalności 
stowarzyszenia. 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Krystyna Wojtczak. 
9. W dyskusji nad sprawozdaniami przyjęto: 

 Uchwałę nr 1 dotyczącą sprawozdania z działalności stowarzyszenia 
Nasze Zatonie w 2020 roku przjęto jednogłośnie. 

 Ucwałę nr 2 dotyczącą sprawozdania finansowego za rok 2020 przyjęto 
jednogłośnie. 

 Uchwałę nr 3 dotyczącą sprawozdania Komisji Rewizyjnej przyjęto 
jednogłośnie. 



10.  Sprawy różne: 
Dorota Politowska przedstawiła szczegóły organizacji  XI Jesiennego Koncertu 
Kameralnego „Solo i w duecie”, który odbędzie się 19 września o godzinie 17.00 w 
kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zatoniu. 
 
Wojciech Pydzik zaproponował zorganizowanie wycieczki do Berlina „Śladami 
Doroty Talleyrand”, szczegóły ustalane są z biurem podróży Exodus. 
 
Przez aklamację przyjęto wniosek Józefa Załuckiego o zorganizowaniu pikniku 
Święta Pieczonego Ziemniaka (termin  październik 2021). 
 
Dorota Politowska pozytywnie oceniła wczesniej zrealizowane internetowe szkolenie 
dla seniorów. 
 
Leszek Gołdyka i Adrzej Ladaczyński złożyli wniosek o społeczne poparcie działań 
sołtysa  w sprawie remontu ul. Jaśminowej w Zatoniu.  
Sołtys Krzysztof Sadecki wyjaśnił szczegóły spotkania w UM w sprawie projektu 
remontu  i przedstawił aktualny zakres działań dotyczących tej inwestycji. 
 
Dorota Politowska poruszyła problem wykluczenia cyfrowego oraz możliwości 
poprowadzenia światłowodu w Zatoniu. 
 
Halina Pydzik poprosiła o wyjaśnienie sytuacji związanej z  brakiem miejsc 
parkingowych przy pałacu. Wyjaśnień udzielili Jarosław Skorulski, Krzysztof 
Sadecki i Zbigniew Kokoszka. 
 
W planach działań stowarzyszenia w roku 2021 jest zorganizowanie Zabawy 
Andrzejkowej. 
 
Odbyło się głosowanie nad wyborem wspólnego logo Tróporozumienia stowarzyszeń 
Otyń, Zatonie, Żagań.  
 
Pisemną rezygnację z prac w zarządzie Stowarzyszenia Nasze Zatonie złożyła Dorota 
Politowska. 
 
Zakończenie zebrania. 
 

 
 

 
  Przewodniczył:        Protokołowała: 
 

Piotr Lewandowski     Anna Łuczkiewicz 


