PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ:
OBYWATELSKIE BIURO INTERWENCJI –
OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA OBYWATELSKA,
OBRADUJĄCEGO W SOPOCIE
dnia 23 września 2010 r.
zgodnie z zaproponowanym przez ustępujące Kolegium OBI porządkiem obrad o treści następującej:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez Przewodniczącego
Obywatelskiego Biura Interwencji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu
4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
7. Zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Zgromadzenia
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia
9. Przedstawienie „ Sprawozdania z działalności Kolegium OBI za kadencje 2005 – 2010 ”
10. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności członków Kolegium
Stowarzyszenia wraz z wnioskami w sprawie absolutorium
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Kolegium OBI oraz oceną jego działalności przedstawioną
przez Komisje Rewizyjną
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdanie z działalności Kolegium OBI za
kadencje 2005 – 2010”
13. Podjęcie uchwały w sprawie „Oceny Komisje Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie
absolutorium”
14. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia projektu zmian w Statucie OBI
15. Dyskusja nad projektem zmian w treści Statutu OBI
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu OBI i uchwalenie jego tekstu jednolitego

17. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Kolegium OBI
18. Zgłoszenie kandydata na funkcję Przewodniczącego OBI
19. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego OBI, poprzez podjęcie uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego OBI
20. Przedstawienie przez Przewodniczącego OBI kandydatów na członków Kolegium OBI
21. Wybór Zastępców Przewodniczącego OBI, poprzez podjęcie uchwały
22. Wybór Sekretarza OBI, poprzez podjęcie uchwały
23. Wybór Skarbnika OBI, poprzez podjęcie uchwały
24. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej OBI
25. Zgłoszenie kandydata na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI
26. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI, poprzez podjęcie uchwały
27. Zgłoszenie kandydata na funkcję Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI
28. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI, poprzez podjęcie uchwały
29. Zgłoszenie kandydata na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej OBI
30. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej OBI, poprzez podjęcie uchwały
31. Zgłoszenie kandydata na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej OBI
32. Wybór Członka Komisji Rewizyjnej OBI, poprzez podjęcie uchwała
33. Wolne wnioski
34. Odczytanie i podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia
35. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
Ad. 1
Obrady Walnego Zgromadzenie otworzył w wyznaczonym w treści zawiadomieniu w II terminie, Pan
Jacek Wojciech Gibała, przewodniczący Obywatelskiego Biura Interwencji, witając wszystkich przybyłych Członków Stowarzyszenia, a wśród nich Członków ustępujących Władz Stowarzyszenia.
Następnie Przewodniczący Pan Jacek Wojciech Gibała poinformował Zabranych, że


Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji planowało odbyć Walne Zgromadzenia naszego
Stowarzyszenia 09 września br., gdyż kadencja Władz OBI upływała 08 września 2010 r.
Termin ten uzgodniono z Kierownictwem Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych, które
wyraziło zgodę na bezpłatne użyczenie swej sali konferencyjno - wykładowej, celem odbycia
Walnego Zgromadzenia, jednak z uwagi na przedłużający się termin remontu tych
pomieszczeń Cechu, który miał być zakończony 27 sierpnia br. a przedłużył się do 20
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września br. zaistniała możliwość odbycia naszego Walnego Zgromadzenia dopiero w dniu
dzisiejszym, o czym powiadomiono Członków Stowarzyszenia w przesłanych zaproszeniach.


Członkowie Stowarzyszenia otrzymali zawiadomienie o terminie i miejscu odbycia Walnego
Zgromadzenia Członków Obywatelskiego Biura Interwencji Ogólnopolska Organizacja Obywatelska w treści którego poinformowano o zaproponowanym przez Kolegium OBI jego
porządku obrad, a nadto Przewodniczący przypomniał, że materiały będące przedmiotem
obrad Walnego Zgromadzenia znajdowały się do wglądu, w siedzibie naszej Ogólnopolskiej
Organizacji Obywatelskiej, które to zawiadomienie stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2
Na podstawie podpisanej listy obecności przybyłych Członków Stowarzyszenia, przewodniczący OBI
Pan Jacek Wojciech Gibała, stwierdził prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia, informując zebranych, że Walne Zgromadzenie spełnia wymóg art. 9 ustawy z dnia
07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz jest zwołane zgodnie z postanowieniami obowiązującego Statutu i na podstawie jego § 10, ust. 1, pkt 10 b stwierdził, że
zwołane na dzień dzisiejszy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
jest uprawnione do podejmowania przypisanych mu zadań statutowych
oraz wyboru Władz Stowarzyszenia i uchwalenia zmian statutowych.
Lista obecności stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokółu.

Ad. 3
W sprawie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu, podjęto uchwałę, która stanowi zał. nr 3
do niniejszego protokółu.

Ad. 4
Przewodniczący Pan Jacek Wojciech Gibała, zapytał: czy są uwagi do zaproponowanego porządku
obrad ?
Uwag nie wniesiono.
W związku z powyższym Przewodniczący OBI poddał pod głosowanie zaproponowany „Porządek
Obrad Walnego Zgromadzenia”, który wcześniej został doręczony, zgodnie z wymogami Statutu,
członkom Obywatelskiego Biura Interwencji. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.
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Ad. 5
Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona przez Pana Tomasza Cejrowskiego, kandydatura Pana Jacka Wojciech Gibały, który wyraził zgodę na przewodniczenie Zgromadzeniu.
Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.
Ad. 6
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem”, zebrani podjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, która stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. 7
Na sekretarza Zgromadzenia została zgłoszona przez Pan Jacka Wojciecha Gibałę, kandydatura Pana
Edwarda Zydorka, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza Zgromadzenia.
Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Ad. 8
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem”, zebrani podjęli uchwałę w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia, która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokółu.

Ad. 9
Sprawozdanie z działalności Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji za kadencje 2005-2010
przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Wojciech Gibała. Sprawozdanie to stanowi zał.
nr 6 do niniejszego protokółu.
Na prośbę zebranych, zostało przedstawione streszczenie z działalności merytorycznej Obywatelskiego Biura Interwencji w poszczególnych lata trwania kadencji Władz Stowarzyszenia.

Ad. 10
Ocenę działalności Członków Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji za kadencje 2005-2010
wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan
Janusz Doroszewski, który w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie Członkom Kolegium OBI skwitowania za okres kadencji w latach 2005-2010.
Ocena działalności Członków Kolegium OBI za kadencję 2005-2010, została zawarta w treści protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 06 października, który stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. 11
W dyskusji nad sprawozdaniem Kolegium OBI oraz oceną jego działalności, przedstawioną przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej m.in. podniesiono, że:
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1. Należy dalej wzmacniać działania Stowarzyszenia w zakresie m.in. jego funkcji: - obywatelska kontrolnych w stosunku m.in. do organów administracji publicznej w ramach Ogólnopolskiego Programu WATCHDOG
2. Bardzo pomyślnie realizowane są robocze kontakty Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
a szczególnie jego Terenowym Pełnomocnikiem w Gdańsku Panem Krzysztofem Szerkusem,
czy też Biurem Rzecznika Praw Dziecka, a nadto z centralnymi organami Państwa. Powyższa
współpraca dają OBI możliwość szerzej prezentować sprawy, które są w zainteresowaniu
działalności naszego Stowarzyszenia.
3. W dalszym ciągu dążyć należy do cyklicznego wydawania Biuletynu Informacyjnego OBI, jakim jest „Informator Prasowy „CEL”, który niesie pomoc m.in. poprzez zamieszczanie w nim
praktycznych przykładów załatwiania wielu spraw dotyczących obywateli – urząd. W tym
zakresie należy poszukiwać środków, czy też sponsorów, którzy będą finansowali kolejne wydania Informatora Prasowego „CEL”.
4. Wskazano na konieczność utrzymywania dobrych i roboczych kontaktów w kierownictwem
Komendy Miejskiej Policji w Sopocie oraz Naczelnikiem Wydziału do spraw Zwalczania Korupcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń, co do omawianych spraw oraz wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za kadencję w latach 2005-2010, Przewodniczący Zgromadzenia
przedstawił projekty uchwał w sprawie: - przyjęcia sprawozdania za kadencję 2002-2010 oraz udzielenia skwitowania ustępującemu Kolegium OBI, do treści których nie wniesiono żadnych zastrzeżeń ani uwag.

Ad. 12
Po zakończeniu dyskusji nad „Sprawozdaniem z działalności Kolegium OBI za kadencję 2005-2010”
oraz w związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do projektu przedstawionych uchwał, Przewodniczący
Zgromadzenia zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za
kadencję w latach 2005 –2010.
W wyniku głosowania wszyscy opowiedzieli się „za” wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia
oświadczył, że podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionego przez Kolegium OBI „Sprawozdania z działalności Kolegium OBI za kadencję 2005 – 2010”, która stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokółu.

Ad. 13
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium ustępującym Członkom Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji, przedstawiając
projekt uchwały w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Kolegium OBI przedstawionej przez Komisję Rewizyjną w ocenie działalności Kolegium OBI za kadencję 2005- 2010.
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W głosowaniu wszyscy wypowiedzieli się „za uchwałą”, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokółu.
W tym miejscu poprosiła o głos Pani Henryka Pokorowska, Zastępca Przewodniczącego OBI, która
w imieniu zgromadzonych Członków Stowarzyszenia, ustępujących jego Władz oraz tych wszystkich,
którym pomogło i których wsparło nasze Stowarzyszenie, w mijającej kadencji – podziękowała Panu
Jackowi Wojciechowi Gibale, twórcy Obywatelskiego Biura Interwencji oraz dotychczasowemu Przewodniczącemu, a nadto Redaktorowi Naczelnemu Informatora Prasowego „CEL”, za to wszystko co
czyił i czyni, aby wspierać tych wszystkich, którzy zwracali się do naszego Stowarzyszenia, prosząc
o pomoc oraz wsparcie w często bardzo trudnych i życiowych dla nich sprawach.
W dowód uznania dla jego pracy oraz społecznej działalności, Pani Henryka Pokorowska w imieniu
wszystkich, którzy w OBI znaleźli pomoc oraz wsparcie w swych często życiowych sprawach, przekazała Panu Jackowi Wojciechowi Gibale ufundowaną przez siebie książkę wraz z serdecznymi życzeniami dalszej owocnej działalności oraz osobistej satysfakcje z tego co czyni dla realizacji celów naszej Ogólnopolskiej Organizacji Obywatelskiej.
Pan Jacek Wojciech Gibała serdecznie dziękując za miłe słowa pod jego adresem oraz przekazaną mu
piękne wydane encyklopedyczne, poświęcone zagadnieniom prawnym, oświadczył iż jeżeli nasze Stowarzyszenie osiąga zamierzone cele, z których naczelnym jest budowa społeczeństwa obywatelskiego
to są to efekty pracy i działalności wspólnej, czyli tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pracę
naszej Ogólnopolskiej Organizacji Obywatelskiej, w miarę swoich możliwości.

Ad. 14
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił w imieniu ustępującego Kolegium Obywatelskiego Biura
Interwencji projekt uchwały w sprawie zmian w treści obowiązującego dotychczas Statutu.

Ad. 15
W dyskusji nad projektem zaproponowanych zmian statutowych, wniesiono o ich przyjęcie. Nikt nie
zaproponował innych zmian statutowych.

Ad. 16
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwaleniem zaproponowanych i przedstawionych przez
niego zmian w Statucie, a nadto uchwalenie jego jednolitego tekstu.
W wyniku głosowania „wszyscy za uchwałą” , przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę
w tym zakresie podjęto jednogłośnie, która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokółu, zaś jednolity
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tekst Statutu Obywatelskiego Biura Interwencji Ogólnopolskiej Organizacji Obywatelskiej, z przyjętymi zmianami, stanowi zał. nr 10 A do niniejszego protokółu.

Ad. 17
Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie liczebności Kolegium OBI na kadencję
w latach 2010-2015, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokółu.

Ad. 18 i 19
Na funkcję Przewodniczącego OBI, zgłoszono ponownie Pana Jacka Wojciecha Gibałę, dotychczasowego Przewodniczącego OBI, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Spełniając wymóg art. 20, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz.873 ) kandydat na funkcję Przewodniczącego OBI Pan
Jacek Wojciech Gibała oświadczył, że:
… „ nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.”…
Wobec barku innych kandydatów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.
W wynik głosowania: wszyscy „za kandydatem” Walne Zgromadzenie wybrało Pan Jacka Wojciecha
Gibałę na funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia, podejmując uchwałę o jego wyborze, stanowiącą zał. nr 12 do niniejszego protokółu.
Pan Jacek Wojciech Gibała podpisał oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), stanowiące zał. nr 12 A
do niniejszego protokółu.

Ad. 20
Nowowybranym przewodniczący OBI Pan Jacek Wojciech Gibała, zgodnie z postanowieniami Statutu, przedstawił kandydatów na Członków Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji w Osobach:
1. Pani Henryka Pokorowska na funkcję Zastępcy Przewodniczącego,
2. Pana Mirosława Rogacewicza na funkcję Zastępcy Przewodniczącego,
3. Pana Edwarda Zydorka na funkcję Sekretarza,
4. Panią Janinę Łuksza na funkcję Skarbnika.
Wyżej wymienione Osoby wyraziły zgodę kandydowania na zaproponowane im funkcję.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
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Każdy z w/w kandydatów na zaproponowane funkcje, spełniając wymóg art. 20, ust. 1, pkt 5 ustawy
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz.
873 ze zmianami) złożył oświadczenie, że
… „ nie byłem/łam skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”…
Przewodniczący zarządził głosowanie, celem dokonania wyboru Członków Kolegium OBI.

Ad. 21
1. W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Panią
Henrykę Pokorowską na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia, podejmując
uchwałę o jej wyborze, stanowiącą zał. nr 13 do niniejszego protokółu.
Pani Henryka Pokorowska podpisała oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873),
stanowiące zał. nr 13 A do niniejszego protokółu.
2. W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Pana
Mirosława Rogacewicza na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia, podejmując
uchwałę o jego wyborze, stanowiącą zał. nr 14 do niniejszego protokółu.
Pan Mirosław Rogacewicz podpisał oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873),
stanowiące zał. nr 14 A do niniejszego protokółu.

Ad. 22
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Pana Edwarda
Zydorka na funkcję Sekretarza Stowarzyszenia, podejmując uchwałę o jego wyborze, stanowiącą zał.
nr 15 do niniejszego protokółu.
Pan Edward Zydorek podpisał oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873), stanowiące zał. nr 15 A do
niniejszego protokółu.

Ad. 23
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Panią Janinę
Łuksza na funkcję Skarbnika Stowarzyszenia, podejmując uchwałę o jej wyborze, stanowiącą zał. nr
16 do niniejszego protokółu.
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Pani Janina Łuksza podpisała oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873), stanowiące zał. nr 16 A do
niniejszego protokółu.

Ad. 24
Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej OBI
w kadencji na lata 2010-2015, która stanowi zał. nr 17 do niniejszej uchwały.

Ad. 25 i 26
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI zgłoszono kandydata Pana Bartłomieja Białaszczyka,
który wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył ustne oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Pana Bartłomieja
Białaszczyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI, podejmując uchwałę o jego wyborze, stanowiącą zał. nr 18 do niniejszego protokółu.
Pan Bartłomiej Białaszczyk podpisał oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), stanowiące zał. nr 19
do niniejszego protokółu.

Ad.27 i 28
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI zgłoszono kandydata Pana Tomasza
Cejrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył ustne oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873).
Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Pana Tomasza
Cejrowskiego na funkcję Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OBI, podejmując uchwałę
o jego wyborze, stanowiącą zał. nr 20 do niniejszego protokółu.
Pan Tomasz Cejrowski podpisał oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), stanowiące zał. nr 21
do niniejszego protokółu.
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Ad. 29 i 30
Na Sekretarza Komisji Rewizyjnej OBI zgłoszono kandydata Panią Urszulę Ciecierską, która wyraziła
zgodę na kandydowanie oraz złożyła ustne oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Panią Urszulę
Ciecierską na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej OBI, podejmując uchwałę o Jej wyborze, stanowiącą zał. nr 22 do niniejszego protokółu.
Pani Urszula Ciecierska podpisał oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873), stanowiące zał. nr 23
do niniejszej uchwały.

Ad. 31 i 32
Na Członka Komisji Rewizyjnej OBI zgłoszono kandydata Panią Danutę Kocur, która wyraziła zgodę
na kandydowanie oraz złożył ustne oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania: wszyscy „za kandydatem” – Walne Zgromadzenie wybrało Panią Danutę
Kocur na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej OBI, podejmując uchwałę o jej wyborze, stanowiącą
zał. nr 24 do niniejszego protokółu.
Pani Danuta Kocur podpisała oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873), stanowiące zał. nr 25 do
niniejszego protokółu.

Ad. 33
W wolnych wnioskach zaproponowano, aby Władze Stowarzyszenia:
-

Nawiązały i nadal umacniały oraz rozwijały robocze kontakty z Biurem Terenowym
Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, czy też w Rzecznikami Praw Konsumentów
działającymi na terenie każdej gminy, do którego należy kierować coraz liczniej odwiedzających nasze Biuro Interesantów, gdyż w chwili obecnej, ilość interesantów przychodzących do naszego Biura, przekracza możliwości ich prawidłowej obsługi;

-

Stowarzyszenie winno bardziej skupić się na sprawach problemowych, jak np. ocena
wydatkowania środków publicznych, monitorowaniu działań szeroko pojętego wymiaru
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sprawiedliwości, a w tym zakresie wziąć udział w ogólnopolskim programie „OBSERWATOR SĄDOWY”, czy też w ocenie działalności władz publicznych, w ramach programu „PRZEJRZYSTA GMINA”;

-

Należy dążyć do zwiększania nakładu i częstotliwości wydawanego Informatora Prasowego „CEL”. Podkreślono jego bardzo dobry odbiór społeczny oraz szerokie zainteresowanie, nie tylko mieszkańców Sopotu wydawanym Informatorem ;

-

Stowarzyszenie winno nadal pełnić społeczne funkcje kontrolne w stosunku do organów
administracji publicznej ( tzw. WATCHDOG ). W tym zakresie z całą bezwzględnością
i konsekwencją należy „ścigać” tych funkcjonariuszy publicznych, którzy wypełniając
swoje obowiązki, dopuszczają się bezprawnych działań;

-

W zakresie realizacji zadań statutowych Władze Stowarzyszenia winny nawiązać robocze
kontakty np. z Transparency International Polska, Centrum Adama Schmita, Zarządem
Krajowym Stowarzyszenia „STOP KORUPCJI” w Opolu oraz wszelkimi innymi podmiotami działającymi w zakresie propagowania praw obywatelskich, rozwoju demokracji
lokalnej i tp.

-

Zgłoszono wniosek, aby nadal, starać się o właściwe i funkcjonalne pomieszczenie dla
Obywatelskiego Biura Interwencji oraz Redakcji Informatora „CEL” z zasobów komunalnych Gminy Miasta Sopotu. W dyskusji nad tym punktem, zebrani podkreślali pilną konieczność w tym zakresie.

-

Praktycznie, każdy z obecnych wskazywał na nieprawidłowości w postępowaniu Władz
Gminy Miasta Sopotu na swoim i nie tylko swoim przykładzie. Zebrani bardzo serdecznie
dziękowali za wydawanie Biuletynu „CEL” na łamach którego pisze się o wielu trudnych
do załatwienia sprawach.

-

W dyskusji podniesiono nadto, że wiele starszych osób w tym inwalidów, czy też osób
niepełnosprawnych praktycznie ma ograniczony dostęp do naszego Stowarzyszenia
z uwagi, że jego siedziba znajduje się w budynku na II p. bez windy. W dyskusji przypomniano, że w wyniku interwencji, którą w sprawie lokalu dla naszego Stowarzyszenia
złożył jeden z posłów na Sejm RP, prezydenta Sopotu odpowiedział, że OBI jest organizacją ogólnopolską i może starać się o swoją siedzibę w innym mieście. Takie stanowisko
zebrani, przyjęli wręcz z zaskoczeniem !
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-

W wyniku bardzo wielu krytycznych uwag pod adresem pracowników samorządowych,
którym zarzucających wiele wręcz niegodziwości i działań bezprawnych (podawano konkretne przykłady), Przewodniczący Zgromadzenia zaapelował, aby zebrani zakończyli
prezentowanie tych chwilami dziwnych i trudnych do zrozumienia, czy też zaakceptowania postępowań władz Sopotu.

Ad. 34
Sekretarz Zgromadzenia Pan Edward Zydorek odczytał protokół sporządzony z jego przebiegu.
Po odczytaniu protokołu, Przewodniczący Zgromadzenia zapytał: - Czy są uwagi lub zastrzeżenia do
treści przedstawionego protokółu ?
Do treści protokołu nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że
wobec braku uwag i nie wniesieniu zastrzeżeń do odczytanej treści protokółu,
został on przyjęty przez Członków Walnego Zgromadzenia, bez uwag i zastrzeżeń.

Ad. 35
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego zakończenie, dziękując wszystkim za udział w Walnym Zgromadzeniu, życząc nowowybranym Członkom
Władz Stowarzyszenia wielu efektów oraz osobistej satysfakcji z wypełniania ciążących na nich obowiązków społecznych i zamknął obrady Zgromadzenia.
Niniejszy protokół Walnego Zgromadzenia Członków Stowrzyszenia, po jego odczytaniu i nie
wniesieniu uwag, podpisali w obecności Członków Walnego Zgromadzenia:

SEKRETARZ
ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Edward Z y d o r e k

Jacek Wojciech G i b a ł a

a następnie protokół ten został ostemplowany pieczęcią okrągłą Stowarzyszenia oraz załączono do
niego oryginały załączników, według kolejność wymienionej w treści protokółu.
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