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PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu  

 
Kalisz, 21. czerwca 2011  

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 

 
21. czerwca 2011  w  „Lawenda Cafe” przy ul. Browarnej 10 w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA. 
 
W zebraniu udział wzięło 17 osób (5 członków zarządu + 12 członków zwyczajnych) (załącznik 
nr 1 – lista obecności). Obrady otworzyła prezes stowarzyszenia, Beata Dąbrowska, stwierdziła 
prawidłowość odbycia posiedzenia (kworum) i przedstawiła proponowany porządek zebrania: 
1/ wybranie przewodniczącego zebrania i protokolanta 
2/ informacja o sprawach bieżących  
3/ przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatur, dyskusja, głosowanie 
uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia: 
załącznik nr 2 – Uchwała o przyjęciu Barbary Janas-Dudek do stowarzyszenia, 
załącznik nr 3 – Uchwała o przyjęciu Jacka Dudka do stowarzyszenia. 
4/ dyskusja nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza o przyznanie dorocznej Nagrody Prezydenta 
Miasta Kalisza Urszuli Zyburze za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony dziedzictwa kultury, głosowanie uchwały o przedstawieniu kandydatury: 
załącznik nr 4 – Uchwała o przedstawieniu kandydatury Urszuli Zybury do dorocznej Nagrody 
Prezydenta Miasta Kalisza 
5/ informacja i dyskusja o organizacji planowanych w najbliższym czasie imprez  
6/ wolne wnioski. 
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu - przyjęto go jednogłośnie. 
 
Przebieg zebrania 
 
1/ wybór przewodniczącego i protokolanta: na przewodniczącą zebrania zgłoszono Anetę 
Kolańczyk, na protokolantkę –  Beatę Wicenciak. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie 
wybrano przewodniczącego Anetę Kolańczyk i protokolanta Beatę Wicenciak. 
 
2/ informacja o sprawach bieżących  
Omówienie uczestnictwa członków stowarzyszenia w kiermaszu książki w ramach Festiwalu Smaków 
(11 czerwca) o raz wieczoru autorskiego Magdaleny Krytkowskiej. 
 
3/ przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatur, dyskusja, 
głosowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia 
Przewodnicząca zebrania przypomniała punkt statutu dot. trybu przyjmowania nowych członków do 
stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.) Odczytano nazwiska osób ubiegających się o 
członkowstwo: Barbara Janas-Dudek (Chorzów) – rekomendacja Izabeli Fietkiewicz i Anety 
Kolańczyk; Jacek Dudek (Chorzów) – rekomendacja Izabeli Fietkiewicz i Anety Kolańczyk. Po 
zaprezentowaniu kandydatur przystąpiono do głosowania uchwał związanych z przyjęciem nowych 
Członków Stowarzyszenia: 
• Uchwały nr 7/2011 w sprawie przyjęcia Barbary Janas-Dudek, załącznik nr 2 do protokołu.  
• Uchwałę nr 8/2011 w sprawie przyjęcia Jacka Dudka, stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu. 
Uchwały przegłosowano jednogłośnie  
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4/ dyskusja nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza o przyznanie dorocznej Nagrody 
Prezydenta Miasta Kalisza Urszuli Zyburze 
Przewodnicząca zebrania odczytała treść wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta wraz z 
uzasadnieniem, następnie przystąpiono do głosowania uchwał o przedstawienie kandydatury: 
• Uchwałę nr 9/2011 o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie Urszuli Zyburze dorocznej Nagrody 
Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dziedzictwa kultury, stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.  
Uchwałę przegłosowano jednogłośnie  
 
5/ informacja i dyskusja o organizacji planowanych w najbliższym czasie imprez  
Przewodnicząca przedstawiła propozycję przebiegu Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej, 
który jest planowany na 18/19 listopada. Odbyła się dyskusja nad propozycjami. 
Ustalono, że Beata Dąbrowska, Danuta Szukalska i Izabela Fietkiewicz-Paszek spotkają się z panią 
naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Marzeną Ścisłą, w sprawie projektu 
Festiwalu Poetyckiego i możliwości pozyskania dofinansowania z Urzędu Miejskiego. 
Termin następnego spotkania autorskiego – z Beatą Patrycją Klary z Gorzowa – ustalono na 17 
września 2011. Będzie to pierwsze spotkanie, w którym weźmie udział uczennica szkoły 
ponadgimnazjalnej – będzie recytowała kilka tekstów zaproszonej poetki. Od wrześniowej imprezy 
planuje się do każdego kolejnego spotkania autorskiego zapraszać młodzież do recytacji wybranych 
tekstów poetyckich. 
 
6/ wolne wnioski. 
Ustalono termin następnego zebrania zarządu na 6 września 2011. 
 
Przewodniczący                                   Protokolant 

................................       ............................... 

Na tym zebranie zakończono. 
Załączniki do protokołu:  załącznik nr 1 – lista obecności 
         załącznik nr 2 – Uchwała o przyjęciu Barbary Janas-Dudek  
         załącznik nr 3 – Uchwała o przyjęciu Jacka Dudka 

załącznik nr 4 – Uchwała wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie Urszuli 
Zyburze dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury. 

 


