Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” Region Opolski
w dniu 28 stycznia 2017 r.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00.
1. Otwarcie obrad.

Obrady zostały otwarte przez Pełnomocnika Zarządu KOD Regionu Opolskiego,
Przemysława Nerkę, który podziękował zebranym za przybycie i życzył owocnych
obrad. Podziękował też wszystkim obecnym za dotychczasową pracę w działaniach
KOD.
2. Wystąpienie pełnomocnika do spraw organizacji struktur stowarzyszenia „Komitet
Obrony Demokracji” Regionu Opolskiego
Pełnomocnik Zarządu KOD, Przemysław Nerka, zarekomendował zatwierdzenie
przez Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Komitet Obrony
Demokracji” Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” zgodnego z opublikowanym na
regionalnej i krajowej stronie internetowej projektem. Regulamin w proponowanym
do przyjęcia brzmieniu umożliwia dalsze zgłaszanie kandydatów do organów
regionalnego oddziału stowarzyszenia podczas obrad Zebrania oraz ułatwia procedury
wyborcze (m in. umożliwia łączne przeprowadzenie wyborów do zarządu i na
delegatów).
3. Stwierdzenie ważności Regionalnego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności

4.
5.

6.

7.

do podejmowania wiążących uchwał
Po sprawdzeniu listy obecności (Załącznik 1) ustalono obecność 69 ze 182 członków
Stowarzyszenia. Zebranie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.
Zatwierdzenie regulaminu obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków .
Regulamin obrad został przyjęty jednomyślnie - Uchwała 01/01/2017.
Wybór prezydium Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
Pełnomocnik Zarządu KOD Przemysław Nerka zaproponował na przewodniczącego
zebrania Pana Andrzeja Sieradzkiego - kandydatura została przyjęta w głosowaniu68 osób „za”, 1 – wstrzymujący się, a następnie na wiceprzewodniczącego zebrania p.
Krystynę Pawłowską - kandydatura została przyjęta jednomyślnie, a jako sekretarza
zebrania p. Barbarę Skórzewską, która to kandydatura również została przyjęta
jednomyślnie (Uchwała nr 02/01/2017).
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów (67-za przyjęciem, 2 –
wstrzymujących się).
Wybór komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.
Uchwałą nr 03/01/2017 wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1. Olga Raszewska
2. Magdalena Sygnatowicz
3. Elżbieta Osińska-Sobczyk

Uchwałą nr 04/01/2017 wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1. Adam Pieszczuk
2. Barbara Dowiat
3. Andrzej Labocha
8. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu regionu.

Zgłoszono następujących kandydatów: Waldemara Hartmana i Adama Świtlika.
9. Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego zarządu regionu i ich prezentacja.

Przewodniczący Zebrania ogłosił zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego
zarządu regionu i poinformował, że zgłosiło się osobiście 2 kandydatów: Waldemar
Hartman, Adam Świtlik, którzy złożyli na piśmie swoje zgłoszenia, podpisali
oświadczenia o znajomości § 22 statutu stowarzyszenia oraz wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Po zamknięciu listy kandydatów przez przewodniczącego zebrania każdy
z kandydatów zaprezentował się przed uczestnikami wyborów, przedstawiając swój
dorobek w działaniach KOD oraz odpowiadając na pytania wyborców.
10. Dyskusja.

W dyskusji uczestnicy zebrania wymieniali się poglądami na temat przyszłych
działań KOD Regionu Opolskiego, m.in. możliwości aktywizowania ludzi młodych
w działania obywatelskie.
11. Wybory na przewodniczącego zarządu regionu.

Przystąpiono do wyborów tajnych na przewodniczącego zarządu regionu. Wszyscy
obecni członkowie regionu Opolskiego KOD oddali głosy poprzez wrzucenie list do
głosowania do urny.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej wraz z urną udał się do odrębnego
pomieszczenia, gdzie Komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie.
12. Odczytanie wyników wyborów na przewodniczącego zarządu regionu.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował Przewodniczącego Zebrania, że
Komisja zakończyła prace i przekazała protokół z prac Komisji.
Sekretarz/Przewodniczący odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej i poinformował, że
I Regionalne Zebranie Członków Regionu Opolskiego Stowarzyszenia KOD wybrało
na przewodniczącego zarządu regionu Waldemara Hartmana, który uzyskał 35
głosów ( Uchwała nr 05/01.2017). Drugi kandydat, Adam Świtlik, uzyskał 34 głosy.
Oddano 69 głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Zebrani przyjęli wyniki wyborów brawami.
13. Wystąpienie przewodniczącego zarządu regionu.

Waldemar Hartman serdecznie podziękował za zaufanie, zaznaczając, ze wybór na
przewodniczącego traktuje jako zobowiązanie do pracy we współdziałaniu ze
wszystkimi członkami regionalnych struktur KOD.

14. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu regionu oraz na delegatów na Krajowy

Zjazd Delegatów.
Zgłoszono następujących kandydatów na członków zarządu regionu: Barbarę
Dowiat, Barbarę Filipczuk, Tomasza Stochniała, Marcina Tumulkę, Michała
Korbańskiego, Małgorzatę Żyńczak, Elżbietę Maślonę, Adama Świtlika, Macieja
Sosińskiego.
Zgłoszono następujących kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów: Jacka Różyckiego, Małgorzatę Żyńczak, Elżbietę Maślonę, Marcina
Tumulkę, Michała Korbańskiego, Adama Świtlika, Pawła Brola, Przemysława Nerkę,
Tomasza Stochniała, Adama Mazgułę, Anetę Kanię, Waldemara Hartmana, Pawła
Michalskiego, Barbarę Dowiat, Marka Kowalika, Macieja Sosińskiego.
15. Zamknięcie listy kandydatów na członków zarządu regionu oraz na delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów i ich prezentacja
Przewodniczący Zebrania ogłosił zamknięcie listy kandydatów na członków
zarządu regionu i na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów i poinformował, że: do
zarządu zgłoszono 9 kandydatów, którzy podpisali oświadczenia o znajomości § 22
statutu stowarzyszenia oraz wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę o ustaleniu liczby
członków zarządu regionu. I Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
KOD w głosowaniu jawnym zdecydowało, że zarząd regionu będzie składał się z 7
osób ( 35 głosów „za” przy 66 głosujących) – Uchwała nr 06/01/2017

Przewodniczący Zebrania ogłosił zamknięcie listy kandydatów na delegatów
na Krajowy Zjazd Delegatów i poinformował, że na delegatów zgłoszono na piśmie
16 kandydatów, którzy podpisali oświadczenia o znajomości § 22 statutu
stowarzyszenia oraz wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że wobec nieprzekroczenia liczby
500 członków w regionie Region Opolski wybiera 10 delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów.
16. Wybory członków zarządu regionu i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Przewodniczący poinformował, że wydawane są po 2 listy do głosowania –
jedna na członków zarządu regionu, gdzie należy skreślić maksymalnie 6 nazwisk, a
druga na delegatów, gdzie należy skreślić maksymalnie 10 nazwisk.
Przystąpiono do wyborów tajnych na członków zarządu regionu oraz na delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów. Wszyscy obecni członkowie regionu opolskiego KOD
oddali głosy poprzez wrzucenie list do głosowania do urny.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej wraz z urną udał się do odrębnego
pomieszczenia, gdzie Komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie.

17. Przerwa (podczas liczenia głosów)
18. Odczytanie wyników wyborów członków zarządu regionu i na delegatów na Krajowy

Zjazd Delegatów.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował Przewodniczącego Zebrania,
że Komisja zakończyła prace i przekazała protokoły z prac Komisji.
Przewodniczący odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków
zarządu regionu i poinformował, że I Regionalne Zebranie Członków Regionu Opolskiego
Stowarzyszenia KOD wybrało na członków zarządu regionu (Uchwała nr 07/01.2017) :
1. Adam Świtlik, który uzyskał 58 głosów,
2. Marcin Tumulka, który uzyskał 47 głosów,
3. Tomasz Stochniał, który uzyskał 46 głosów,
4. Barbara Filipczuk, która uzyskała 43 głosy,
5. Michał Korbański który uzyskał 39 głosów,
6. Maciej Sosiński, który uzyskał 39 głosów.
Pozostali kandydaci uzyskali: Elżbieta Maślona-26 głosów, Małgorzata Żyńczak-26 głosów,
Barbara Dowiat – 29 głosów.
Oddano 65 głosów ważnych oraz 0 głosów nieważnych.
Zebrani przyjęli wyniki wyborów brawami.
Przewodniczący odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów i poinformował, że I Regionalne Zebranie Członków Regionu
Opolskiego Stowarzyszenia KOD wybrało na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
(Uchwała nr 08/01/2017) :
1. Adam Świtlik, który uzyskał 59 głosów,
2. Waldemar Hartman, który uzyskał 56 głosów,
3. Przemysław Nerka, który uzyskał 53 głosy,
4. Tomasz Stochniał, który uzyskał 47 głosów,
5. Jacek Różycki, który uzyskał 47 głosów,
6. Marcin Tumulka, który uzyskał 44 głosy,
7. Barbara Dowiat, która uzyskała 43 głosy,
8. Michał Korbański, który uzyskał 42 głosy,
9. Adam Mazguła który uzyskał 40 głosów,
10. Maciej Sosiński, który uzyskał 36 głosów.
Pozostali kandydaci uzyskali Paweł Michalski- 12 głosów, Aneta Kania- 17 głosów, Marek
Kowalik- 7 głosów, Elżbieta Masłona- 25 głosów, Małgorzata Żyńczak- 31 głosów, Paweł
Brol- 30 głosów.
Oddano 65 głosów ważnych oraz 0 głosów nieważnych.
Zebrani przyjęli wyniki wyborów brawami.

19. Zgłaszanie kandydatów do regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego sądu

koleżeńskiego.

Zgłoszono następujących kandydatów do regionalnej komisji rewizyjnej: Małgorzatę
Żyńczak, Barbarę Dowiat i Barbarę Skórzewską.
Zgłoszono następujących kandydatów do regionalnego sądu koleżeńskiego: Andrzeja
Labochę, Zbigniewa Malarza, Jacka Różyckiego, Katarzynę Szendzielorz i Krystynę
Pawłowską.
20. Zamknięcie listy kandydatów do regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego sądu
koleżeńskiego.
Przewodniczący poinformował, że do regionalnej komisji rewizyjnej zgłoszono
następujących kandydatów: Małgorzatę Żyńczak, Barbarę Dowiat i Barbarę
Skórzewską, którzy podpisali oświadczenia o znajomości § 22 statutu stowarzyszenia
oraz wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący poinformował, że do regionalnego sądu koleżeńskiego zgłoszono
następujących kandydatów: Andrzeja Labochę, Zbigniewa Malarza, Jacka
Różyckiego, Katarzynę Szendzielorz i Krystynę Pawłowską, którzy podpisali
oświadczenia o znajomości § 22 statutu stowarzyszenia oraz wyrazili zgodę
na kandydowanie.
21. Prezentacja kandydatów do regionalnego sądu koleżeńskiego i regionalnej komisji

rewizyjnej
22. Wybory do regionalnego sądu koleżeńskiego i regionalnej komisji rewizyjnej.
Przystąpiono do wyborów jawnych na członków regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego
sądu koleżeńskiego.
23. Ogłoszenie wyników wyborów regionalnego sądu koleżeńskiego i regionalnej komisji

rewizyjnej.
W wyniku głosowania większością głosów członkami regionalnej Komisji Rewizyjnej
zostali wybrani ( Uchwała nr 09/01/2017) :
1. Małgorzata Żyńczak,
2. Barbara Dowiat,
3. Barbara Skórzewska.
W wyniku głosowania większością głosów członkami
Koleżeńskiego zostali wybrani ( Uchwała nr 10/01/2017) :
1. Andrzej Labocha,
2. Zbigniew Malarz,
3. Jacek Różycki,
4. Krystyna Pawłowska,
5. Katarzyna Szendzielorz.

regionalnego

Sądu

24. Przyjęcie wniosków:

Do Komisji Wniosków i Uchwał wpłynął pisemny wniosek p. Pawła Michalskiego
o zobowiązaniu nowo powstałego Zarządu Regionu w Opolu do podjęcia działań
zmierzających do uzyskania przez KOD Region Opolski osobowości prawnej.

Przewodniczący zebrania poddał wniosek pod głosowanie i 20 głosami „za”, (6 było
„przeciw”, 21 wstrzymujących się) wniosek został przyjęty do realizacji.
25. Przyjęcie uchwał Regionalnego Walnego Zebrania

Uchwała nr 01/01/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad Regionalnego
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
Uchwała nr 02/01/2017 w sprawie powołania Prezydium Regionalnego Walnego
Zgromadzenia
Uchwała nr 03/01/2017 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 04/01/2017 w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków
Uchwała nr 05/01/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu Regionu
Uchwała nr 06/01/2017 w sprawie liczby członków Zarządu Regionu
Uchwała nr 07/01/2017 w sprawie wyboru Zarządu Regionu
Uchwała nr 08/01/2017 w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
Uchwała nr 09/01/2017 w sprawie wyboru regionalnej komisji rewizyjnej
Uchwała nr 10/01/2017 w sprawie wyboru regionalnego sądu koleżeńskiego
.
26. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zebrania pogratulował wszystkim wybranym do regionalnych
struktur KOD Region Opolski, podziękował za sprawną organizację i przebieg
zebrania, po czym zamknął obrady I Regionalnego Walnego Zebrania Członków
Regionu Opolskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”.

Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Wniosek p. P. Michalskiego
3. Uchwały:1-10
4. Protokoły Komisji Skrutacyjnej: 1-3
5. Formularze zgłoszeń kandydatów w wyborach.

Sekretarz Zebrania
BARBARA SKÓRZEWSKA

Przewodniczący Zebrania
ANDRZEJ SIERADZKI

