Protokół z dnia 29 września 2017 roku
z posiedzenia Zarządu Regionu Opolskiego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Przewodniczący Zarządu KOD Region Opolski otworzył posiedzenie o godzinie 20:30.
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,
5. Mateusz Rossa.
Na Przewodniczącego i protokolanta spotkania Zarządu wybrano Jacka Różyckiego. Obie
kandydatura uzyskały 4 głosy z 5 obecnych Członków Zarządu. Jacek Różycki wstrzymał się
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. Dyskusja na temat udzielenia rekomendacji dla członków władz regionu odnośnie ich
ewentualnego kandydowania w zbliżających się wyborach samorządowych.
3. Dyskusja na temat uporządkowania kanałów komunikacji elektronicznej Oddziału
regionalnego.
4. Plan działań KOD Region Opolski na październik.
5. Dyskusja nt. happeningu pt. „Konstytucja”.
6. Ustalenie ramowego scenariusza protestu w niedzielę 1 października na Placu
Daszyńskiego.
7. Zakończenie zebrania.
ad punkt 1 porządku obrad:
Przeanalizowano
poprawność.

prawidłowość

podpisania

poprzednich

protokołów.

Stwierdzono

ad punkt 2 porządku obrad:
Podjęto decyzję o przygotowaniu projektu stosownej uchwały i głosowania go drogą
elektroniczną. Do przygotowania projektu zobowiązano Jacka Różyckiego.
ad punkt 3 porządku obrad:
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Zarząd postanowił powierzyć kompetencje do zarządzania wszelkimi kanałami komunikacji
elektronicznej Oddziału regionalnego Mateuszowi Rossa i jednocześnie zobowiązał go do
przygotowania w tym zakresie stosownego regulaminu oraz zaproponowania – wciągu dwóch
tygodni – składu osobowego grupy „medialnej”.
ad punkt 4 porządku obrad:
W najbliższym czasie Opolszczyznę odwiedzi prof. L. Balcerowicz. Obecnie prowadzone są
ustalenia w tym przedmiocie. Odbędą się liczne i poważne protesty pod sądami, czarny
protest.
ad punkt 5 porządku obrad:
Ustalono harmonogram i szczegóły akcji.
ad punkt 6 porządku obrad:
Ustalono kwestię prowadzenia, mówców i ich kolejność oraz proponowaną tematykę.
Wyrażono wolę na zaproszenie pozostałych sygnatariuszy „Deklaracji Opolskiej”.
Demonstrację prowadzą Waldemar Hartmann i Tomasz Stochniał.
ad punkt 7 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 22:15.
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