Informacja z przebiegu zebrania sprawozdawczo – wyborczego
Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Jeleniej Górze

Dobiegła do końca kadencja za lata 2015 – 2019 Zarządu Koła i Komisji
Rewizyjnej. Ustępujący Zarząd podjął 4 grudnia 2018 r. uchwałę aby zebranie
sprawozdawczo – wyborcze i sprawozdawcze za rok 2018 przeprowadzić 25
stycznia 2019 w powiązaniu z XX leciem Koła w Sali restauracji „Bosman”.
Zebranie na wstępie podjęło szereg uchwał takich jak: sposób głosowania,
przewodnictwo zebrania, wybór protokólanta, porządek zebrania, wybór
komisji uchwał i komisji wyborczej.
Prezes Koła kol. Jan Padewski przedstawił na piśmie sprawozdania z działalności
Koła za Kadencję 2015 – 2019. Sprawozdania otrzymali wszyscy członkowie koła
pocztą lub emailem. Spytał zebranych czy są uwagi do przedstawionych
sprawozdań. Następnie uzupełnił sprawozdanie o takie elementy jak
terminowość opłacania składek, udział w zebraniach i spotkaniach
organizowanych przez Zarząd. Zebrani sprawozdania przyjęli jednogłośnie.
Skarbnik Koła złożył informację o stanie finansowym Koła i problemach
związanych z pozyskaniem finansów na działalność Koła. Sprawozdanie przyjęto
jednogłośnie.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Sekretarz Komisji kol. Krystyna
Dudek. Komisja Rewizyjna Przeprowadziła w trakcie kadencji 5 Kontroli stanu
środków finansowych oraz prowadzenia dokumentacji. Nie stwierdziła braków
i uwag. Wniosła o udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium.
Zebrani poparli wniosek jednogłośnie.
Po dyskusji zebrani wybrali nowy Zarząd Koła ZE i RP oraz Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący ogłosił przerwę celem ukonstytuowania się Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Koła.
Po przerwie ogłoszono skład Zarządu w osobach:
- Prezes Koła – Jan Padewski
- Wiceprezes Koła – Zdzisław Łukaszewicz
- Skarbnik Koła - Irena Tarasek
- Sekretarz Koła – Urszula Klecz – Wólkiewicz
- Członek Zarządu – Stanisław Socha

Komisja Rewizyjna Koła ukonstytuowała się następująco:
- Przewodnicząca – Krystyna Dudek,
- Sekretarz – Małgorzata Rzeczycka
- Członek – Tadeusz Józefowicz
Prezes Koła poinformował że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego ZE i RP Koło powinno wybrać 2 delegatów na Zajazd
Wojewódzki Związku. Zaproponował aby delegatami na zjazd byli członkowie
Zarządu : Kol. Urszula Klecz –Wólkiewicz oraz Zdzisław Łukaszewicz. Zebrani nie
zgłosili innych kandydatur. Delegatów wybrano jednogłośnie. Prezes
zaproponował aby zjazdowi wojewódzkiemu ewentualnie zaproponować kol.
Zdzisława Łukaszewicz na członka Zarządu.
Nowy stary Prezes podziękował z liczne przybycie i aktywny udział w zebraniu.
Zaprosił zebranych i gości na poczęstunek.
Jan Padewski

