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Wolimierz. 5.07.2015

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków
„Stowarzyszenia Wolimierz” z dnia 05.07.2015r.
Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej Zebraniem) Stowarzyszenia Wolimierz odbyło się
w dniu 05.07.2015 r. o godzinie 16.00 w Agroturystyce Przydębie, Wolimierz 58. Zebranie było
kontynuacją Zgromadzenia Walnego rozpoczętego 21.06.2015, podczas którego nie wyczerpano
agendy spotkania. Na Zebranie przybyło 9 członków. Członkowie podpisali listę obecności
(załącznik nr 1). Stwierdzono brak kworum. Zebranie rozpoczęło się w II terminie.
Na Przewodniczącego Zebrania wybrano jednogłośnie Szymona Surmacza, na protokolanta
jednogłośnie została wybrana Monika Fijałkowska-Mokosa.
Szymon Surmacz przedstawił odpowiedź na protokół nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Wolimierz, w sprawie kontroli działalności Stowarzyszenia w roku 2014.(załącznik
nr 2). Odpowiedź została przyjęta przez Komisję Rewizyjną wraz ze sprawozdaniem
merytorycznym z działalności Stowarzyszenia w 2014 r. co zakończyło kontrolne działania
Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
Ze względu na małą liczbę członków obecnych na spotkaniu nie podjęto działań zmierzających do
ustalenia planu działania na najbliższy rok. Ze względu na konieczność omówienia spraw
bieżących niewyczerpane części II-IV agendy przyjętej 5 lipca były kontynuowane tylko w części
podziału na sekcje organizacyjne.
W pierwszej kolejności, jako sprawę niecierpiącą zwłoki omówiono sprawę budowy przystanku
przysłupowego z funduszu sołeckiego.
•

Edyta Lesiuk podjęła się napisania umowy na wykonanie przystanku przez Moritza
Reicherta.

•

Monika Fijałkowska zobowiązała się do zrobienia wywiadu kto może ubezpieczyć szyby
w przystanku.

Kolejnym tematem zebrania, zgodnie z agendą przyjętą 21.06.2015 był podział obowiązków
w Stowarzyszeniu i stworzenie sekcji.
Powstały następujące sekcje:
1. Administracyjno-prawna : Szymon Surmacz, Jagna Jankowska
2. Archiwum i historia Wolimierza : Wiesława Dowchań
3. Ogrodnicza: Monika Fijałkowska
4. Estetyki, projektowania i zagospodarowania przestrzennego: Jagna Jankowska
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5. Budowlana : Marek Seifertt, Artur Bałuta
6. Rozrywkowa, produktu lokalnego i integracji : Proponowana osoba Teresa Kęska
7. Rzecznik prasowy, działalność promocyjna: Szymon Surmacz
Następnie omówiono przygotowania do imprezy wiejskiej. Ustalono jej termin na 29.08.2015
Edyta Lesiuk i Halina Bałuta zaproponowały napisanie projektu do WBK BZ. Ma być to projekt
z małym planetarium na działce należącej do AR i budowa przystanku. Zadeklarowały się do
opracowania merytorycznego projektu, realizacji, rozliczenia oraz informowania o postępie prac
nad projektem.
Jagna Jankowska przedstawiała fnansowe założenie projektu nasadzeń realizowanego we
współpracy z Fundacją Zielona Akcja. ( załącznik nr 3).
Karolina Karłowicz poprosiła o tabliczkę- kierunkowskaz na agroturystykę W Starym Ogrodzie,
a Jagna Jankowska poprosiła Marka Seifertta o poprawienie tabliczek numerycznych w dwóch
miejscach gdzie jest błąd.
Zebranie zostało zakończone przez Przewodniczącego.
Nie zostały omówione sprawy z zakresu organizacji i strategii działania. Zdecydowano
o przełożeniu ich na okres po sezonie turystycznym, kiedy będzie można spodziewać się większej
frekwencji.
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