
                                                                                                                                      Poznań 26.02.2014 

                                                                                  
PROTOKÓŁ  

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  

Stowarzyszenia „RYBAKI 17” Absolwentów Technikum Budowlanego  

im. Władysława Andersa w Poznaniu ul. Rybaki 17 

                                             
Dnia 26.02.2014 r. o godz. 17:oo odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia „RYBAKI 17” Absolwentów Technikum Budowlanego  

im. Władysława Andersa w Zespole Szkół Budownictwa NR 1 w Poznaniu, które zorganizowane zostało          

w związku ze śmiercią  Prezesa Zarządu Pana Bogdana Olejniczaka i koniecznością uzupełnienia składu 

Zarządu do wymaganej ilości, zgodnie z paragrafem 20 ust. 2 Statutu  Stowarzyszenia. 

 

 

                      Przed przystąpieniem do obrad obecny Zarząd przyjął jednogłośnie w poczet członków  

zwyczajnych: P. Marię Najewską i P. Zygmunta Pawlika, oraz na członka wspierającego P. Piotra 

Zubielika  (protokół  z przyjęcia członków jest załącznikiem do niniejszego protokołu).                                                                           



Po sprawdzeniu obecności  (wg listy – załącznik do protokołu) i uznaniu quorum zabrał głos obecny 

Wiceprezes Marek Wrzesiński, przywitał przybyłych i przedstawił program zebrania, który wcześniej 

przesłał e-mailem członkom Stowarzyszenia.   Po jednogłośnym jego zatwierdzeniu przez obecnych 

zaczął realizować jego kolejne punkty, takie jak:                                                                                                                                                                          

1. Wybranie  Prezydium zebrania  -  jednogłośnie wybrano Prezydium w osobach :                                                                                              

*  Przewodniczący                                 Zbigniew Augustyniak         11 gł za ,   1 wstrzym.                                                                                                                                                                 

* Z-ca Przewodniczącego                     Marian Racek                        11 gł za,    1 wstrzym.                                                                                                                                                                                                               

* Sekretarz                                             Marek  Świerczak                  11 gł za,    1 wstrzym.      

Wybrani wyrazili zgodę na pracę prezydium.                                

                                                                                

 

 

2. Przedłożenie zebranym informacji o śmierci Prezesa Zarządu i zdekompletowaniu Zarządu 

Stowarzyszenia .                                                                                                                                                                                                   

3. Zgłaszanie i wybór uzupełniający kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia  - zgłoszono z sali 

kandydaturę P. Marii Maciejewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.                                     

Kandydatka została w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęta na  uzupełniającego członka Zarządu 

Stowarzyszenia .                                                                                                                                                         

 



Podczas zarządzonej przerwy  nowy,  kompletny Zarząd  ukonstytuował się następująco:                                      

* Marek   Wrzesiński                 - Prezes                                                                                                                      

*Tomasz Spychala                     - Wiceprezes                                                                                                                  

* Elżbieta Stakun                       - Skarbnik                                                                                                                            

* Maria Świerczak                     - Sekretarz                                                                                                                        

* Tomasz Wiatr                          - Członek                                                                                                                    

*Alojzy Szelejewski                   - Członek                                                                                                                     

*Maria Maciejewska                - Członek                                                                                                                                  

Protokół z ukonstytuowania się Zarządu – załącznik do niniejszego protokołu.   

Po przerwie nowy Prezes wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie i  oświadczył 

zgromadzonym, iż będzie kontynuował cele, które wytyczył i realizował dla Stowarzyszenia  

oraz na rzecz  Szkoły zmarły Prezes Bogdan Olejniczak .                                                                                                                                     

 

 

4. Wolne glosy i wnioski                                                                                                                                                           

* przekazanie do biblioteki szkolnej aktualnie otrzymanych nowych czasopism przesłane przez 

Redakcję  „DACHY” (1 szt. z 2/2014),   „ŚWIAT SZKŁA” (2 szt. ze stycznia 2014), „RENOWACJE MURÓW 

– WEBER – HYDROIZOLACJE”  5 szt.)                                                                                                                             

* informacja o Targach BUDMA 2014 – brak w tym roku możliwości przekazania  Szkole darmowych 

wejściówek  na Targi i niestety w swym programie Targi BUDMA nie uwzględniły planowanego 

wcześniej „Dnia Technika”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Po tym punkcie programu  Przewodniczący Prezydium  podziękował zebranym za obecność i zakończył 

obrady. 

 

Przewodniczący                                                                                   

 

Z-ca Przewodniczącego 

 

Sekretarz           

 

 

 

 

Załączniki: 
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2.  Program 
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4.  Protokół z przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia  


