
                              P R O T O K Ó Ł

z  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  Cieszyński
Uniwersytet lll Wieku .

Sala  Konferencyjna  Uniwersytetu  Śląskiego,  ul  Bielska  62,
Cieszyn,  09 marca2017 roku, godz. 16.

Porządek zebrania: załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

pkt 1 porządku obrad.

Otwarcia  obrad  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  Cieszyński
Uniwersytet  III  Wieku  –  w  dalszej  części  nazywane  „Obradami”  –  dokonała
Prezes Stowarzyszenia CUTW, Pani Lucyna Bałandziuk.
Po  sprawdzeniu  listy  obecności  zebranych  stwierdziła,  że  w  obradach
uczestniczy  mniej  niż  połowowa  wszystkich  członków  uprawnionych  do
głosowania  co  oznacza  ,  że  obrady  są  nieprawomocne  do  podejmowania
uchwał.
Lista  uprawnionych  członków  wynosi  327  osób,  obecnych  na  obradach  101
osób.
Zgodnie z par.24 ,pkt 7, obrady zostały odroczone o 15 minut.

O godz.  16.15 zostały  wznowione przez  Panią Prezes obrady.  Zgodnie  z  listą
obecności w obradach bierze udział 101 członków Stowarzyszenia CUTW.
Pani Prezes powitała wszystkich obecnych , członków Stowarzyszenia   CUTW
oraz członków Rady Programowej i pozostałych zaproszonych gości.

pkt 2 porządku obrad.

W  imieniu  gości,  głos  zabrał  Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  który  pogratulował
wszystkim  seniorom  zrzeszonym  w  SCUTW  aktywności  i  zaangażowania,
zapewnił  o  ścisłej  współpracy  UM  ze  Stowarzyszeniem  oraz  życzył  wielu
sukcesów i satysfakcji zarówno członkom jak i urzędującemu Zarządowi.



pkt 3 porządku obrad.

Dokonano  wyboru  przewodniczącego  obrad  oraz  sekretarza.  Prezes,  Pani
Lucyna  Bałandziuk  zaproponowała  na  przewodniczącą  Panią  Teresę  Wałgę
natomiast  na  sekretarza  Panią  Dorotę  Gołda.  Po  wyrażeniu  zgód  na  objęcie
w/w  funkcji  przeprowadzono  głosowanie.  Obydwie  kandydatury  zostały
jednogłośnie przyjęte.

pkt 4 porządku obrad.

Przewodnicząca obrad,  podziękowała za  wybór.  Przedstawiła  porządek obrad
,który został opublikowany na stronie internetowej SCUTW oraz wywieszony na
tablicy ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami na 7 dni przed obradami.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Odczytała również Regulamin Obrad oraz Ordynacje Wyborczą, które zostaną
przegłosowane zgodnie z porządkiem obrad.
Regulamin oraz Ordynacja stanowią załączniki 2 i 3.

pkt 5 porządku obrad.

Przewodnicząca  zaproponowała  wybór  członków  Komisji   Mandatowo-
Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków .
-Jako  członków  Komisji   Mandatowo-Skrutacyjnej  zaproponowano  Panie:
Aleksandrę Brychcy, Marię Goszyk, Antoninę Wawrzyczek, Elżbietę Tyrlik oraz
Ewę Sowa.

Zaproponowane Panie wyraziły zgody na członkostwo w komisji.
W/w osoby zostały wybrane jednogłośnie.
-Jako członków Komisji Wyborczej zaproponowano Panie Krystynę Pawliczek i
Danutę Wybraniec.
Zaproponowane Panie wyraziły zgody na członkostwo w komisji.
W/w osoby zostały wybrane jednogłośnie.
-Jako członków Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Panie Władysławę
Magierę i Ewę Adamską oraz Pana Jana Kaniewskiego.



Zaproponowane osoby wyraziły zgody na członkostwo w komisji.
W/w osoby zostały wybrane jednogłośnie.

pkt 6 porządku obrad.

Sprawozdanie  Merytoryczne  z  działalności  SCUTW  za  okres  03.03.2016  r  –
09.03.2017  r  przedstawiła  Prezes  Zarządu,  Pani  Lucyna  Bałandziuk.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu.

pkt 7 porządku obrad.

Sprawozdanie  z  działalności   finansowej  SCUTW za 2016 rok  w tym bilans  i
rachunek zysków i strat  przedstawiła Skarbnik Zarządu Pani Grażyna Filipek.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokołu.

pkt  8 porządku obrad.

Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  za  2016  rok  przedstawiła  Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej, Pani Maria Łyczko.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu.
W podsumowaniu „Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi”

pkt  9 porządku obrad.

W imieniu Rady Programowej wystąpiła Pani Teresa Wałga – Przewodnicząca
Rady. Pani Teresa Wałga zdała sprawozdanie z działalności Rady Programowej za
okres od 03.03.2016 roku do 09.03.2017 roku
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokołu.

pkt  10 porządku obrad.

Przewodnicząca obrad zaprosiła uczestników do wzięcia udziału w dyskusji. Nikt
z obecnych nie zabrał głosu.

pkt 11 porządku obrad.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie prawomocność obrad .



Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji
Prawomocność obrad została przyjęta jednogłośnie.  ( zał . Nr 20 )

pkt  12  porządku obrad.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie przedstawiony Regulamin .

W głosowaniu jawnym w sprawie  uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zebrania
Członków CUTW.
Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101
przeciw przyjęciu głosowało                 - brak
wstrzymało się od głosów                    -  brak
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 1 z 09.03.2017 roku            załącznik nr 8

pkt  13  porządku obrad.

Przewodnicząca  obrad  poddała  pod  głosowanie  przedstawioną  Ordynacje
Wyborczą.

W  głosowaniu  jawnym  w  sprawie  uchwalenia  Ordynacji  Wyborczej  na  Walne
Zebrania Członków CUTW.
Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101
Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak
Wstrzymało się od głosów                    -  brak
Ordynacja wyborcza został uchwalona jednomyślnie.

         Przyjęto Uchwałę Nr 2 z 09.03.2017 roku             załącznik nr 9

pkt 14  porządku obrad.

Przewodnicząca  obrad  poprosiła  Prezes,  Panią  Lucynę   Bałandziuk  o
przedstawienie   zebranym  Pana  Piotra  Sowy   ,  któremu  Zarząd  proponuje
Uchwałą  Zarządu  Nr  24  z  dnia  21.02.2017  r.  nadanie  tytułu  „Członka
Honorowego” SCUTW.
załącznik nr 10 niniejszego protokołu.
Propozycję  nadania  godności  „Członka  Honorowego”  Panu  Piotrowi  Sowie
poddano głosowaniu.



W głosowaniu jawnym za nadaniem godności członka honorowego  Stowarzyszenia

Cieszyński Uniwersytet III Wieku.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 3 z dnia 09.03.2017 roku                     załącznik Nr 11        

Pan  Piotr  Sowa  przyjął   tytuł,  w  krótkim  wystąpieniu  bardzo  serdecznie
podziękował za uznanie

  pkt  15  porządku obrad

Poddano głosowaniu sprawozdanie merytoryczne .

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  sprawozdania  Zarządu  z  działalności

merytorycznej Stowarzyszenia za okres od 03.03.2016 r. do 09.03.2017r. 

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

            Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

Przyjęto Uchwałę Nr 4 z dnia 09.03.2017 roku               załącznik nr 12

Poddano głosowaniu sprawozdanie finansowe.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności finansowej
Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2016.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak



Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 5 z 09.03.2017 roku                        załącznik nr 13

W  związku  z  wystąpieniem  nadwyżki  finansowej  w  kwocie  12 762.24  zł,
poddano pod głosowanie przeznaczenie kwoty na cele statutowe.

 W głosowaniu jawnym w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2016 na
cele statutowe.

Za przyjęciem uchwały głosowało         -101

Przeciw przyjęciu głosowało                - brak

Wstrzymało się od głosów                    - brak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 6 z 09.03.2017 roku                                       załącznik nr 14

Poddano pod głosowanie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
za rok 2016.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 7  z 09.03.2017 roku                                    załącznik nr 15

Poddano głosowaniu sprawozdanie Rady Programowej. 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem  sprawozdania Rady Programowej za rok 2016-
2017.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    - brak



Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 8 z 09.03.2017 roku                                   załącznik nr 16

pkt  16  porządku obrad.

Przewodnicząca  obrad  podddała  pod  głosowanie  wniosek  o  udzielenie
urzędującemu Zarządowi SCUTW absolutorium

W głosowaniu jawnym za udzieleniem Zarządowi absolutorium.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 9 z 09.03.2017 roku                                załącznik nr 17

pkt  17 porządku obrad.

W  związku  z  rezygnacją  w  sierpniu  ubiegłego  roku  Pani  Elżbiety  Holeksy  z
członkostwa  w  Zarządzie  do  kompetencji  Walnego  Zebrania   należy  wybór
nowego członka Zarządu.
W imieniu Zarządu propozycję wyboru Pani Anny Balcy – koordynatora sekcji
sportowych – złożyła i zarekomendowała Pani Grażyna Filipek.
Protokół Komisji Wyborczej                                                        załącznik nr 18
Z powodu braku innych kandydatów, poddano kandydaturę Pani Anny Balcy pod
głosowanie. 
Odczytano protokoł Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  z głosowania.
Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej                              załącznik nr 19
Lista obecności   na Walnym Zebraniu                                      załącznik  nr 20
Przyjęto Uchwałę Nr 10 z 09.03.2017 roku                              załącznik nr 21
Pani  Anna  Balcy  decyzją   Walnego  Zebrania  Członków  została  wybrana  do
Zarządu.

pkt  18  porządku obrad.

Przewodnicząca  obrad  szczegółowo  przedstawiła  wszystkie  zmiany
wprowadzone  do  statutu.  Poinformowano  obecnych,  że  zmiany  zostały



wprowadzone  przy  współpracy  z  członkiem  Rady  Programowej  mecenasem
Tomaszem Szkaradnikiem.
Proponowane zmiany poddano głosowaniu.

W głosowaniu  jawnym za  przyjęciem  Zmian  w statucie  oraz  przyjęcia  tekstu  jednolitego
statutu.

 Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

            Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 11 z 09.03.2017 roku                             załącznik  nr 22
Tekst  jednolity przyjętego Statutu                                           załącznik nr 23

pkt 19 porządku obrad.

Przeczytano i poddano pod głosowanie wniesione przez Zarząd uchwały o:
-zwolnieniu członków 80+ z obowiązku płacenia składek ,
-przedłużeniu kadencji Rady Programowej ,                         
-zaciąganiu zobowiązań .                                                          
Treści przedstawionych uchwał wyjaśniali i rekomendowali Pan Wiesław Gogol,
Pani Lucyna Bałandziuk i Pani Maria Łyczko.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem Zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej
słuchaczy wieku 80+.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 12 z 09.03.2017 roku                                  załącznik nr 24

W głosowaniu jawnym za przedłużeniem kadencji Rady Programowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    - brak



uchwałę przyjęto jednogłośnie

Przyjęto Uchwałę Nr 13 z 09.03.2017 roku                                    załącznik nr 25
W głosowaniu  jawnym za  przyjęciem uchwały  o  Zaciągania  zobowiązań  w kwocie

ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

       Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 14 z 09.03.2017 roku                               załącznik nr 26

pkt 20 porządku obrad.

Prowadząca obrady poprosiła Panią Dorotę Gołda o przedstawienie kierunków
dalszej działalności Stowarzyszenia  oraz Panią Grażynę Filipek o przedstawienie
założeń do budżetu, na rok akademicki 2017/2018.
Treść założeń w załącznikach 27 i 28.
pkt 21 porządku obrad.

Po odczytaniu   kierunków rozwoju  i  założeń budżetu,  Przewodnicząca obrad
zaproponowała  dyskusję.  Ponieważ  nie  odnotowano  żadnych  głosów  z  sali
poddała  w/w założenia pod głosowanie

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  propozycji  głównych  kierunków  działalności
Stowarzyszenia

 Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 15 z 09.03.2017 roku                     załącznik nr 29

W głosowaniu jawnym za przyjęciem propozycji Budżetu na rok 2017/2018.

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101



Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę Nr 16 z 09.03.2017 roku                             załącznik nr 30

pkt 22 porządku obrad.

O głos poprosił Pan  Tadeusz Kania , założyciel , pierwszy Prezes oraz Członek
Honorowy  Stowarzyszenia.  Swoje  wystąpienie  rozpoczął  od  wspomnień,
trudnych  początków  działalności  uniwersytetu.  Pogratulował  nie  tylko
obecnemu Zarządowi ale i Zarządom poprzednim wielu sukcesów, podziękował
za włożony trud i życzył dalszego rozwoju.

Pkt  23  porządku obrad.

Pani  Władysława  Magiera,  przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków
odczytała  protokół  Komisji.  Wszystkie  złożone  na  obrady  uchwały  zostały
przyjęte. Nie złożono do Komisji żadnych wniosków i propozycji uchwał z sali.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków                                 załącznik nr 31

W głosowaniu jawnym za przyjęciem Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

Za przyjęciem uchwały głosowało       - 101

Przeciw przyjęciu głosowało                 - brak

Wstrzymało się od głosów                    -  brak

Uchwała została przyjęta.

Przyjęto Uchwałę Nr 17 z 09.03.2017 roku                       załącznik nr 32

Pkt  24  porządku obrad.

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Wałga zamknęła obrady Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku.



Sekretarz                                                                                      Przewodnicząca Walnego Zebrania


