Opole, 10 czerwca 2017 r.

Protokół nr RKR/OPOLE/2/2017
z posiedzenia Regionalnej Komisji Rewizyjnej KOD Opolskie z dnia 10 czerwca 2017 r.

Porządek obrad:
1. Ocena legalności posiedzenia Zarządu Regionu Opolskiego zwołanego w trybie pilnym
w dniu 6 czerwca 2017 r.
2. Ocena zasadności zarzutów wiceprzewodniczącego ZR Opolskiego Adama Świtlika
w stosunku do Zarządu Regionu.
3. Zmiana Tymczasowego Regulaminu Regionalnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
„Komitet Obrony Demokracji” w Opolu.
Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Regionu Opolskie stowarzyszenia KOD
rozmów przeprowadzonych na czacie Zarządu przez Przewodniczącego ZR Opolskie Waldemara
Hartmana oraz Sekretarza ZR Opolskie Macieja Sosińskiego z Wiceprzewodniczącym ZR Opolskie
Adamem Świtlikiem, oraz po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez kolegów Hartmana,
Sosińskiego i Świtlika podczas posiedzenia ZR, które odbyło się 10 czerwca 2017 r. Regionalna
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Barbara Dowiat – przewodnicząca
2. Barbara Skórzewska – wiceprzewodnicząca
3. Małgorzata Żyńczak
stwierdza co następuje:
Ad.1
1. Przeprowadzenie w dniu 6 czerwca 2017 r. wyborów uzupełniających do ZR w trybie
pilnym było:
•

całkowicie usprawiedliwione zaistniałą w regionie sytuacją (zagrożenie regionu)

•

nie naruszyło w żadnym punkcie Statutu Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
uchwalonego przez Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków w dniu 8 maja 2016 r.

•

nie naruszyło w żadnym punkcie Tymczasowego Regulaminu Pracy Zarządu Regionu
Opolskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji przyjętego przez Zarząd
Regionu Opolskiego w dniu 28 stycznia 2017r.

2. Zagrożenie regionu nastąpiło, ponieważ w dniu 6 czerwca 2017 r. wiceprzewodniczący ZR
Opolskiego Adam Świtlik w rozmowie z kolegą Waldemarem Hartmanem, która odbyła się
PRZED zwołaniem zebrania ZR w trybie pilnym, zapowiedział złożenie rezygnacji z pracy
w ZR co skutkowałoby trzema wakatami w siedmioosobowym zarządzie. W konsekwencji
musiałoby nastąpić, nie, jak chce kolega Świtlik, zwołanie walnego zgromadzenia członków
regionu, ale rozwiązanie regionu przez ZG.
3. Ponieważ kolega Adam Świtlik nie złożył dotychczas skutecznej rezygnacji z funkcji
członka ZR Opolskie należy przyjąć, że z pełnienia funkcji w zarządzie zrezygnowało
dwoje kolegów, co stanowi 2/7 składu. 2/7 = 6/21, 1/3
uzupełnieniem składu miał

= 7/21 zatem zarząd przed

prawo nadal pracować, a podjęte przez niego uchwały są

legalne.
4. O kwestionowanym przez kolegę Adama Świtlika posiedzeniu ZR Opolskiego zwołanym
w trybie pilnym dnia 6 czerwca 2017 r. został on skutecznie powiadomiony czego dowodzi
analiza czatu zarządu.
5. W wymienionym wyżej posiedzeniu ZR wzięło udział czterech z pięciu członków zarządu
czyli 80% składu. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, nie ma więc żadnych podstaw
prawnych do ich kwestionowania.
Ad.2
1. Wiceprzewodniczący ZR Opolskie Adam Świtlik wnioskując o przyznanie środków
finansowych na organizację spotkania w Namysłowie z ks.Adamem Bonieckim nie dopełnił
we właściwym terminie formalności określonych w Tymczasowym Regulaminie Pracy ZR
Opolskie, §2, pkt.9.
2. Wiceprzewodniczący ZR Opolskie Adam Świtlik publikując posty z zarzutami dotyczącymi
postępowania pozostałych członków ZR przypisujące im działania niezgodne ze Statutem i
Regulaminem Pracy ZR we wszystkich działających na facebooku, ogólnodostępnych
grupach KOD Opolskie naruszył §2, pkt.7 Regulaminu Pracy ZR.
3. Zarzuty kolegi Adama Świtlika dotyczące miejsca, w którym odbywają się posiedzenia
zarządu regionu są dla RKR niezrozumiałe, ponieważ adres ul.Wspólna 1c, 45-837 Opole
został przez zarząd zatwierdzony jako tymczasowy adres korespondencyjny i tymczasowa
siedziba ZR KOD Opolskie (do czasu pozyskania niezależnego lokalu), co potwierdza
protokół z posiedzenia Zarządu Regionu nr z dnia 30.01.2017 r.. , pod którym podpisał się
także kolega Świtlik.

Ad/3
1. W §10 Tymczasowego Regulaminu Regionalnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
„Komitet Obrony Demokracji” w Opolu wprowadza się następujące zmiany:
•

pkt.2 otrzymuje numer 4

•

dodaje się pkt.2 w brzmieniu: „ Rezygnacja z pracy w RKR musi być złożona w formie
listu poleconego na adres pocztowy przewodniczącego RKR. Przewodniczący RKR
składa rezygnację w formie jak wyżej wiceprzewodniczącemu RKR.”

•

dodaje się pkt.3 w brzmieniu: „W przypadku skutecznej rezygnacji jednego z członków
RKR skład RKR zostanie uzupełniony w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
złożenia rezygnacji.

Równocześnie RKR zaleca Zarządowi Regionu:
1. w przypadku rezygnacji członka ZR z pełnienia dotychczasowej funkcji uzupełnić skład ZR
w terminie nie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od daty przyjęcia rezygnacji.
2. publikować informacje o rezygnacji z pełnienia obowiązków w ZR, RSK i RKR na stronie
kodopole.pl oraz na fanpagu KOD Opolskie (bez podawania przyczyn, chyba, że
zainteresowany zdecyduje inaczej)

Barbara Dowiat ………………………………………….
Barbara Skórzewska …………………………………….
Małgorzata Żyńczak …………………………………….

Do wiadomości otrzymują:
1. Zarząd Regionu Opolskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
2. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”

