
Protokół 
z Zebrania Członkowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki 

z 19.4.2017 r. w Czeskim Cieszynie 
Program: 
1. Zagajenie, wybory protokolanta  
2. Kontrola uchwały z Walnego Zgromadzenia z 16.4.2016 r. 
3. Sprawozdanie z działalności za rok 2016 
4. Sprawozdanie kasowe za rok 2016  
5. Sprawozdanie Komisji Kontrolnej za rok 2016 
6. Plan działalności na rok 2017 
7. Sprawy organizacyjne, różne 
8. 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 Schönwaldová, 
weryfikatorami Czesławą Rudnik, Halina Sikora 
2. Kontrola uchwały z ostatniego  Zebrania Członkowskiego    
3. Sprawozdanie z działalności SPPK w roku 2016 przedstawiła prezes SPPK 
prezes Helena Legowicz - patrz załącznik Sprawozdanie będzie do dyspozycji na 
stronach www.sppk.cz.  
4. Sprawozdanie kasowe za rok 2016 przedstawiła skarbnik Ewa Sikora  
5. Sprawozdanie Komisji Kontrolnej z kontroli gospodarowania stowarzyszenia 
w roku 2016 przedstawiła Joanna Schönwaldová członek Komisji kontrolnej. Komisja 
nie ma zastrzeżeń do prowadzaonej księgowości i wydatkowania środków 
finansowych stowarzyszenia. 
6. Plan działalności SPPK na rok 2017 przedstawiła Helena Legowicz  
„Z książką na walizkach“ - impreza promocyjna dla dzieci i młodzieży - realizacja 
październik 2017  
„Ja czytam tobie a ty mnie” - imprezy promujące czytanie dzieci rodzicom - rodzice 
dzieciom - realizacja w ciągu roku 2017 wg możliwości zapewnienia udziału autorów 
oraz uzyskanych środków finansowych. 
W ramach możliwości wsparcie finansowe i organizacyjne Kiermaszy książek  
p. Zenona Wirtha 
Wydanie książki Janiny Racławskiej poświęconej Wiesławowi Adamowi Bergerowi 
 Podania wysłane o dotacje na rok 2017: 
- „Z książką na walizkach“: Ministerstwo Szkolnictwa i Kultury Fizycznej - przyznano, 
na razie nie przysłano umowy ani kwoty ile, województwo Morawsko-śląskie - narazie 
nie ma informacji, Konsulat Generalny RP - przyznana kwota  1900 EUR 
- „Ja czytam tobie a mnie“: Ministerstwo Kultury RC - przyznana kwota, Konsulat 
Generalny RP - przyznana kwota 657 EUR 
Wspólnota Polska - dotacja na działalność statutową - na razie nie mamy odpowiedzi 
Publikacja Janiny Raclawskiej Wiesław Adam Berger - Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie - na razie bez odpowiedzi, Wojwództwo Morawsko-śląskie - na razie bez 
odpowiedzi  
Budżet zostanie zestawiony wg możliwości finansowych stowarzyszenia na 
podstawie przyznanych dotacji. 

 
 

http://www.sppk.cz/


7. Sprawy organizacyjne, różne : 
Informacja o udziale prezes Heleny Legowicz w konferencji  w Bydgoszczy w dniach 
24.-25.4.2017 - referat o nt. Rola bibliotekarzy w pracy społecznikowskiej na rzecz 
zachowania tożsamości Polaków na Zaolziu. 
 
Zebranie członkowskie zobowiązuje Zarząd do kontroli bazy członkowskiej 
stowarzyszenia i wysłania upomnień do osób z zalegającymi opłatami członkowskimi.  
Umieścić na stronach internetowych www.sppk.cz prezentację o przedstawiającą 
dziesiącioletnie dokonania zespołu realizująceho projekt „Z książką na walizkach” 
  
8. Uchwała Zebrania Członkowskiego - przedstawiono propozycję uchwały 
Zebrania Członkowskiego.  
Głosowanie - Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
 
 
 
 

Protokolant:  Joanna Schönwaldová 
 
 
Weryfikatorzy: Czesława Rudnik 
                        Halina Sikora 
 

 
 

http://www.sppk.cz/

