
Protokół 
Ze Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy 

Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w 
Pszczynie „Razem” 

43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5 
z dnia 20.03.2012 r. 

 
 

Prezes Stowarzyszenia pan Marian Ogrodnik otworzył Walne Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia i zaproponował następujący porządek obrad: 

 
1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Zgromadzenia oraz protokolanta. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przedstawienie i omówienie Uchwały Nr 1 Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia 

bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2011 
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia za 2011 r. (projekt uchwały nr 1). 
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2011 na cele statutowe (projekt uchwały nr 2). 
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi (projekt uchwały nr 3) 
7. Wolne wnioski. 
 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wybrało jednomyślnie na Przewodniczącego 
Zgromadzenia pana Mariana Ogrodnika, zaś na protokolanta ................................... 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż zostało ono zwołane prawidłowo i przedstawił pod 
obrady niżej wymienione uchwały. Wynikiem obrad było podjęcie następujących uchwał: 
 
 
Uchwała Nr 1. 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 
obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2011 roku. 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozpatrzyło sprawozdanie finansowe 
składające się z: 

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., zamykającego się sumą bilansową w kwocie 
45.282,68 zł. 

- rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazującego zysk netto w 
wysokości 17.311,94 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 94/100). 

oraz sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2011 roku  
i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu 
Stowarzyszenia z działalności w 2011 roku. 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. 
 
Uchwała Nr 2.  
w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku za rok 2011 na cele statutowe 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, zysk 
netto Stowarzyszenia za rok 2011 w kwocie 17.311,94 zł postanawia przeznaczyć na cele statutowe 
Stowarzyszenia 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 



 
 
Uchwała Nr 3. 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonywanych przez niego 
obowiązków w 2011 roku i przedłużenia mandatu do dotychczas sprawowanych funkcji wszystkim 
członkom Zarządu. 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia udziela absolutorium wszystkim członkom 
Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2011 r. i przedłuża im mandat do dotychczas 
sprawowanych funkcji  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
 
Przed przyjęciem uchwały Nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu Stowarzyszenia z działalności w 
2011 roku, Zgromadzeniu Członków przedstawiona została Uchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej 
rekomendująca przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz udzielenie absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2011. Uchwała została omówiona a następnie Zgromadzenie 
przystąpiło do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2011. 
 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zamknął posiedzenie Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 
 
 

 Przewodniczący Protokolant 

 


