
Protokół 

ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” 

w Kamiennej Górze 

wpisanego do KRS pod numerem 0000346901 

 

W dniu 16 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Ośrodka Pomocy Psychoonkologicznej przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze. 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 15:30.  

I. Otwarcie Zebrania  

Zebranie otworzyła Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inka Weklser, która przywitała 
przybyłych członków Stowarzyszenia i zarządziła podpisanie listy obecności.  

Na podstawie podpisanej przez obecnych członków listy obecności Inka Weksler stwierdziła, 
że na zebraniu jest obecnych 11 członków na ogólną liczbę 20 członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, w tym 5 spośród obecnych osób pełni funkcje członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej.  

Zebrani członkowie Stowarzyszenia jednomyślnie postanowili odstąpić od wyboru 6-
osobowego Prezydium Zebrania, poprzestając na wyborze Przewodniczącego i Protokolanta.  

Otwierająca zebranie zarządziła wybór Przewodniczącego i Protokolanta.  

Zebrani członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrali na 
Przewodniczącą Zebrania Panią Bożenę Ziemiańską, a na Protokolanta Panią Wandę 
Kołodziej. 

 

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.  

Przewodnicząca Zebrania Bożena Ziemiańska przedstawiła porządek obrad Zebrania:  

1. Otwarcie Zebrania.  

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania 
uchwał.  



4. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy 
Psychoonkologicznej w 2017 roku.  

5.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za  2017 rok.  

6. Informacja o uchwałach podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w roku 2017.  

7. Informacja o rezygnacji Prezesa Agnieszki Goździk z  pełnionej funkcji (pismo zostało 
złożone 30 września 2017 roku z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia) 

8. Wniosek o uzupełnienie składu osobowego zarządu i wybór Prezesa Stowarzyszenia. 

9. Wniosek o uaktualnienie listy członków Stowarzyszenia.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie Zebrania.  

Porządek obrad obecni członkowie Stowarzyszenia przyjęli w głosowaniu jawnym 
jednomyślnie.  

 

III. Przebieg zebrania i podjęte uchwały.  

Przewodnicząca stwierdziła, że punkty 1. i 2. porządku obrad zostały zrealizowane.  

Ad.3 porządku obrad 

Przewodnicząca stwierdziła, że Zebranie zostało zwołane prawidłowo (zgodnie z §24 ust.9 
statutu) i jest zdolne do podejmowania uchwał (§24 ust.10 statutu).  

Ad.4 porządku obrad 

Inka Weksler przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy 
Psychoonkologicznej w 2017 roku.  

Ad.5 porządku obrad 

Inka Weksler przedstawiła sprawozdanie finansowe za  2017 rok. 

Ad.6 porządku obrad 

Wiceprezes Zarządu Inka Weklser poinformowała obecnych członków o uchwałach 
podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w roku 2017:  

Uchwała nr 1/2017 w sprawie organizacji sesji psychoonkologicznej. 

Uchwała nr 2/2017 w sprawie organizacji sesji psychoonkologicznej. 

Uchwała nr 3/2017 w sprawie zebrania Rady Programowej. 



Uchwała nr 4/2017 w sprawie udziału w projekcie Razem do Zdrowia. 

Ad.7 porządku obrad 

Obecnych na Zebraniu członków poinformowano, że Prezes Zarządu Agnieszka Goździk 
złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie, co powoduje konieczność 
uzupełnienia składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia.  

Ad.8 porządku obrad 

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia, na 
stanowisko Prezesa.  

Zgłoszono kandydaturę Marzeny Bortnowskiej-Zavala, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.  

Przewodnicząca zarządziła głosowanie  nad wyborem do Zarządu Stowarzyszenia na 
stanowisko Prezesa Marzeny Bortnowskiej-Zavala.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (wszystkie głosy 
oddane za uchwałą) Zebranie podjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:  

Uchwała nr 1  

z dnia 16.04.2018 roku  

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze 

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

§1. Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” w 
Kamiennej Górze wybiera Marzenę Bortnowską –Zavala do Zarządu Stowarzyszenia na 
funkcję Prezesa.  

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Ad.9 porządku obrad 

Wiceprezes Zarządu Inka Weksler poinformowała, że na liście członków Stowarzyszenia 
figurują osoby, które długotrwale zalegają z uiszczaniem składek członkowskich. Sytuacja ta 
wymaga uporządkowania.  

Przewodnicząca zarządziła głosowanie  nad uchwałą nr 2 i po przeprowadzeniu głosowania 
stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (wszystkie głosy oddane za uchwałą) 
Zebranie podjęło uchwałę nr 2 o następującej treści:  

Uchwała nr 2  



z dnia 16.04.2018 roku  

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze 

w sprawie uaktualnienia listy członków Stowarzyszenia. 

§1. Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” w 
Kamiennej Górze zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do uaktualnienia listy członków 
poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie ustania członkostwa w sytuacjach uregulowanych 
w §20 statutu Stowarzyszenia.  

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Ad.10 porządku obrad 

Wiceprezes Zarządu Inka Weksler poinformowała o planowanych działaniach Stowarzyszenia na 
rok 2018.  

Ad.11 porządku obrad 

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zebranie. 

Lista obecności członków na Zebraniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

………………………………………………..                                          ……………………………………………………. 

      Przewodnicząca                                                                                    Protokolant   

    Bożena Ziemiańska       Wanda Kołodziej 

 

 

 

 


