Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Stra y Po arnej w Bielanach
z dnia 13 lutego 2010 r.
Zebranie otworzy prezes OSP dh Henryk Pawlusiak. Zebranie powierzy o prowadzenie obrad
dh Jerzemu Wójcickiemu.
Obecno na zebraniu:
Liczba cz onków
Liczba cz onków
Cz onkowie OSP
w dniu walnego zebrania obecnych na zebraniu
Cz onkowie czynni
74
58
Cz onkowie honorowi
6
Cz onkowie wspieraj cy
7
3
w tym w wieku 16-18 lat
4
4
Razem :
87
65
Na uprawnionych do g osowania zgodnie ze statutem 66 cz onków, obecnych by o 55, co
stanowi o 83 %. Zebranie by o wa ne.
Osoby zaproszone - uczestnicz ce w zebraniu:
1. Olejarz Roman - Prezes ZG ZOSP RP w K tach - Burmistrz Gminy K ty,
2. Szafran Józef – Komendant Gminny ZOSP RP w K tach,
3. Drabek Stanis aw – Prezes RSP „T cza” w Bielanach,
4. Babiuch Kazimierz – so tys wsi Bielany,
5. Lis Ma gorzata – Dyrektor Zespo u Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach,
6. Zar ba Dorota – Dyrektor Przedszkola w Bielanach.
7. muda Janina – Przewodnicz ca KGW w Bielanach,
8. So ta Janusz – Kierownik O rodka Zdrowia w Bielanach.
Sprawozdanie z dzia alno ci OSP przedstawi prezes zarz du dh Henryk Pawlusiak,
Sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawi a skarbnik dhna Danuta urek,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawi przewodnicz cy KR dh Maciej Raj.
Uchwa a nr 1
walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Ochotniczej Stra y Po arnej w Bielanach
z dnia 13 lutego 2010 r.
w sprawie: dzia alno ci organizacyjno-programowej
Dzia aj c na podstawie Statutu Ochotniczej Stra y Po arnej w Bielanach
walne zebranie postanawia co nast puje:
1. Przyjmuje si sprawozdanie z dzia alno ci za rok 2009.
2. Przyjmuje si sprawozdanie finansowe za rok 2009.
3. Przyjmuje si sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela si absolutorium Zarz dowi Ochotniczej Stra y
Po arnej w Bielanach.
5. Zatwierdza si plan dzia alno ci i plan finansowy na rok 2010 bez adnych zmian.
6. Ustala si wysoko sk adki cz onkowskiej na rok 2010 na kwot 10 z .
7. Zatwierdza si do realizacji nast puj ce wnioski zg oszone w czasie dyskusji :
Wy
na ma ej estradzie p ytki ceramiczne,
zakupi firany do sali szkoleniowej,
zakupi rega y do magazynku orkiestry,
zakup tr bki.
Komisja Uchwa i Wniosków
1. Józef Kata ski
- ........................
2. Lech Dusik
- ........................
3. Edward mudka
- ........................

Przewodnicz cy walnego zebrania
............................

