
Protokół 
z Zebrania Członkowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki 

z 16.3.2016 r. w Czeskim Cieszynie 
Program: 
1. Zagajenie, wybory protokolanta  
2. Kontrola uchwały z Walnego Zgromadzenia z 18.3.2015 r. 
3. Sprawozdanie z działalności za rok 2015 
4. Sprawozdanie kasowe za rok 2015  
5. Sprawozdanie Komisji Kontrolnej za rok 2015 
6. Plan działalności na rok 2016 
7. Wybór delegatów na Zgromadzenie Ogólne KP  
8. Sprawy organizacyjne, różne 
9. Uchwała Zebrania Członkowskiego 

 
 

1. Zagajenie – Zebranie Członkowskie zagaiła prezes SPPK Helena Legowicz 
– ze względu na brak quorum zebranie zostało rozpoczęte zgodnie z zapisem 
w statucie w drugim terminie o godz.16.00 Protokolantem wybrano Joannę 
Schönwald, weryfikatorami Jerzego Czapa i Emilię Świder  
2. Kontrola protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia  
3. Sprawozdanie z działalności SPPK w roku 2015 przedstawiła prezes SPPK 
prezes Helena Legowicz - patrz załącznik Sprawozdanie będzie do dyspozycji na 
stronach www.sppk.cz . Prezes przedstawiła zebranym ulotkę i zakładkę 
promującą działalność SPPK oraz poprosiła członków stowarzyszenia, by 
zaznajomili się z nowymi stronami www.sppk.cz - uwagi i propozycje zmian 
należy należy zgłaszać do prezes Heleny Legowicz do 15.4.2016. 
4. Sprawozdanie kasowe za rok 2015 przedstawiła skarbnik Ewa Sikora patrz 
załącznik. 
5. Sprawozdanie komisji kontrolnej z kontroli gospodarowania stowarzyszenia 
w roku 2015 przedstawiła prezes Komisji kontrolnej Irena Mierzwa – patrz 
załącznik 
6. Helena Legowicz przedstawiła plan działalności SPPK na rok 2016 
„Z książką na walizkach“ - impreza promocyjna dla dzieci i młodzieży  
- realizacja październik 2016  
„Ja czytam tobie a ty mnie” - imprezy promujące czytanie dzieci rodzicom  
- rodzice dzieciom - realizacja w ciągu roku 2016 wg możliwości zapewnienia 
udziału autorów oraz uzyskanych środków finansowych. 
Wieczór poetycki - 40. rocznica śmierci Henryka Jasiczka († 8.12.) 
+ przygotownie paneli informujących o życiu i twórczości poety.  
W ramach możliwości wsparcie finansowe i organizacyjne Kiermaszy książek  
p. Zenona Wirtha 
 

      Podania wysłane o dotacje na rok 2016:  
- „Z książką na walizkach“: Ministerstwo Szkolnictwa i Kultury Fizycznej 
   - przyznano, na razie nie przysłano umowy ani kwoty ile, województwo 
Morawsko-śląskie, Konsulat Generalny RP  
- „Ja czytam tobie a mnie“: Ministerstwo Kultury RC,  Konsulat generalny RP  
Wspólnota Polska - dotacja na działalność statutową  
Prasa polska dla bibliotek - Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.  
Wspólnota Polska- dofinansowanie działalności statutowej 

http://www.sppk.cz/


Budżet zostanie zestawiony wg możliwości finansowych stowarzyszenia na 
podstawie przyznanych dotacji. 
 
7. Wybór delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków, które 
odbędzie się 23.6.2016 
Kandydaci na delegatów:  Helena Legowicz,  Alexandra Zdražilová, (rezerwowy) 
Anna Pomykacz. Kandydaci zgadzają się z wyborem.  
Głosowanie zebranych w sprawie delegatów  Za:  14 obecnych , przeciw: 0.  
Wybór delegatów został dokonany jednomyślnie. 
 

 8.    Sprawy organizacyjne, różne  
      Zebranie członkowskie zobowiązuje Zarząd do kontroli bazy członkowskiej 

stowarzyszenia i wysłania upomnień do osób z zalegającymi opłatami 
członkowskimi. Jeżeli osoby te do 30.4.2016 nie uiszczą zaległych składek 
zostaną skreśleni z listy członków.       

 
     9.  Uchwała Zebrania Członkowskiego  – przedstawiono propozycję uchwały  
     WZ patrz załącznik 
Głosowanie - Uchwała została przyjęta jednomyślnie 
 
 
 
 
 

Protokolant:  Joanna Schönwald 
 
 
Weryfikatorzy: Emilia Świder 
                         
                        Jerzy Czap 

 


