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PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu  

 
Kalisz, 05 marca 2015 

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 

05 marca 2015 w kawiarni Art cafe /ul Łazienna 6/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA. W zebraniu udział wzięło 8 osób 
(4 członków zarządu + 4 członków zwyczajnych) (załącznik nr 1 – lista obecności). Obrady 
otworzyła Beata Dąbrowska, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum) i przedstawiła 
proponowany porządek zebrania: 
1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 
2/ sprawy bieżące  
3/ przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie 
uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia - załącznik nr 2 – Uchwała o przyjęciu Izabeli Rott i 
załącznik nr 3 – Uchwała o przyjęciu Moniki Jangas do stowarzyszenia 
4/ dyskusja i 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: przewodnicząca poinformowała o uzyskaniu dotacji z Urzęfu 
Miejskiego.  
3/ przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia – przedstawienie kandydatury, dyskusja, głosowanie 
uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia. Przewodnicząca zebrania przypomniała punkt statutu dot. 
trybu przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia (Rozdz. III, §12, pkt 1. i 4.) Przedstawiono 
kandydatuy Izabeli Rott i Moniki Jangas – rekomendacja Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Anety 
Kolańczyk. Po zaprezentowaniu kandydatury przystąpiono do głosowania uchwał związanych z 
przyjęciem nowych Członków Stowarzyszenia. Uchwały przegłosowano jednogłośnie.  
• Uchwała nr 4/2015 w sprawie przyjęcia Izabeli Rott, załącznik nr 2 do protokołu.  
• Uchwała nr 5/2015 w sprawie przyjęcia Moniki Jangas, załącznik nr 3 do protokołu.  
4/ dyskusja i wolne wnioski:  
Izabela Fietkiewicz-Paszek poprosiła o zaliczenie na poczet składek członkowskich (swojej i Tomasza 
Paszka) opłat pocztowych w wysokości 215,17 zł poniesionych przy wysyłce książek i PITów 
(załącznik nr 4). Zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący                                   Protokolant 

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

Na tym zebranie zakończono. 
 
Załączniki do protokołu:   

załącznik nr 1  – lista obecności 
załącznik nr 2  – Uchwała o przyjęciu Izabeli Rott do stowarzyszenia 
załącznik nr 3  – Uchwała o przyjęciu Moniki Jangas do stowarzyszenia 

 załącznik nr 4  – rachunki za przesyłki pocztowe na kwotę 215,17 zł 
 
 

 


