Protokół z dnia 16 sierpnia 2017 roku
z posiedzenia Zarządu Regionu Opolskiego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Przewodniczący Zarządu KOD Region Opolski otworzył posiedzenie o godzinie 19:30.
Na posiedzenie Zarządu Regionu Opolskiego stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
w Opolu (45-837), przy ul. Wspólnej 1C, stawili się:
1. Jacek Różycki,
2. Waldemar Hartman,
3. Maciej Sosiński,
4. Tomasz Stochniał,
Na Przewodniczącego spotkania Zarządu wybrano Jacka Różyckiego, natomiast na
protokolanta - Macieja Sosińskiego. Obie kandydatury uzyskały po 4 głosy z 4 obecnych
Członków Zarządu. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad.
Nikt ze zgromadzonych nie zgłosił sprzeciwu wobec poszczególnych punktów porządku
obrad, ani też kolejności ich omawiania.
Po dyskusji i zgłoszonych wnioskach – Zarząd Regionu Opolskiego Stowarzyszenia Komitet
Obrony Demokracji przyjął porządek obrad, który jest następujący:
1. Podpisanie zaległych protokołów.
2. Wybór nowego sekretarza Zarządu KOD Region Opolski.
3. Dyskusja na temat projektu ustawy "Ratujmy kobiety".
4. Dyskusja odnośnie prowadzonych rozmów z siłami politycznymi Opolszczyzny, na
temat podpisania Manifestu współpracy.
5. Plan działań KOD Region Opolski na wrzesień.
6. Stan finansów oraz sposoby ich pozyskiwania.
7. Zakończenie zebrania.
ad punkt 1 porządku obrad:
Podpisano protokół z posiedzenia Zarządu KOD Region Opolski, które odbyło się dnia
31.07.2017r.
ad punkt 2 porządku obrad:
Jacek Różycki zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko Sekretarza KOD Region Opolski. W
związku z powyższym odbyło się głosowanie tajne w sprawie odwołania z tej funkcji Pana
Marcina Tumulki. W głosowaniu tajnym wzięły udział 4 osoby, wszystkie oddane głosy były
za podjęciem uchwały w tej sprawie, głosów wstrzymujących się oraz przeciw podjęciu
uchwały nie stwierdzono. W związku z takim przebiegiem głosowania Uchwała została
podjęta, a jej treść stanowi załącznikiem nr 2 do niniejszego Protokołu. Następnie Zarząd
przegłosował uchwałę powołującą na stanowisko Sekretarza Zarządu Regionu Opolskiego
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KOD Pana Jacka Różyckiego. W głosowaniu za podjęciem uchwały było 3 członków
Zarządu, a 1 wstrzymał się od głosu, w związku z czym Uchwała ta również została podjęta i
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
ad punkt 3 porządku obrad:
W związku z pewnymi niejasnościami związanymi ze stanowiskiem Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD w temacie projektu ustawy "Ratujmy Kobiety", brakiem stanowiska w
tym temacie przez ZG KOD, a także stanowiskiem wyrażonym przez niektórych członków
RR KOD w sprawie tegoż projektu ustawy - ZR KOD Region Opolski opiniuje poddanie pod
głosowanie (w formie głosowania elektronicznego wszystkich członków zarządu, na grupie
Zarząd KOD Opolskie na FB), projektu oświadczenia o treści:
"Zarząd KOD Opole zachęca członków do zapoznania się z projektem ustawy "Ratujmy
Kobiety" i na tej podstawie do podjęcia, zgodnie z własnym sumieniem, decyzji o poparciu
projektu i ewentualnym, osobistym, włączeniu się w prace zmierzające do jej uchwalenia."
W przypadku przegłosowania chęci zamieszczenia oraz treści tego oświadczenia (możliwe są
drobne korekty) - oświadczenie to będzie oficjalnym stanowiskiem naszego regionu w tej
sprawie.
ad punkt 4 porządku obrad:
W lipcu oraz w sierpniu odbyły się spotkania przedstawicieli ZR KOD Region Opolski z
Marszałkiem Województwa Opolskiego, jak również z przedstawicielami głównych sił
politycznych naszego regionu. Podczas tych spotkań powstał pomysł Manifestu, którego
sygnatariusze wyrażaliby chęć współdziałania ze sobą w nadchodzących wyborach
samorządowych, deklarując jednocześnie stosowanie dużej części idei, jakie przyświecają
naszej organizacji od początku jej działalności. Prace w tym temacie są już mocno
zaawansowane, a we wrześniu nasi członkowie powinni zobaczyć efekty tych działań.
ad punkt 5 porządku obrad:
Zarząd ustalił wspólnie, iż wszelkie komunikaty będzie publikował za pośrednictwem
swojego rzecznika prasowego, Pana Mateusza Rossy. Poza tym w najbliższej przyszłości
planowane są:
 PIKOD'y w dniach 25-26.08.2017r., 01-02.09.2017r., 08-09.09.2017r. w Opolu,
 zbieranie podpisów pod akcją "Przyznanie tytułu "persona non grata" dla Jacka
Kurskiego",
 zbieranie podpisów pod ustawą "Ratujmy Kobiety",
 inne akcje związane z aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju (temat ustawy
medialnej).
 w październiku - na zaproszenie KOD Region Opolski, w Opolu, na spotkaniu z
mieszkańcami naszego regionu, ma pojawić się były Prezes Trybunału
Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku, prof. Andrzej Rzepliński.
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ad punkt 6 porządku obrad:
W celu poprawy stanu finansów postanowił wydrukować w nakładzie 5-10 tysięcy
egzemplarzy ulotek zachęcających do wstąpienia do naszej organizacji, jak również do
wspomożenia jej poprzez dobrowolne darowizny na nasze konto regionalne. Pieniądze z tego
konta w 100% zasilą działania naszej organizacji w regionie opolskim. Do przemyślenia
pozostał jedynie sposób ich kolportażu - taki, aby jak największa ich ilość trafiła do naszych
sympatyków, mogących czynnie wesprzeć naszą pracę na rzecz idei, które nam przyświecają.
ad punkt 7 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 22:15.

PRZEWODNICZĄCY ZRO KOD

SEKRETARZ ZRO KOD
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