
 
Protokół  z  Walnego Zebrania Członków  

 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” 
 

 Stara Kaźmierka - 21 lutego 2016 
 

 

 

      Porządek spotkania: 
 

1/  Otwarcie spotkania przez Prezesa stowarzyszenia  Przemysława  Kowalskiego.  W zebraniu 

uczestniczyło  16 osób   (aktualna  liczba  członków  stowarzyszenia -26) 

 

2/  Wybór przewodniczącego i protokolanta spotkania. Na przewodniczącego wybrano Przemysława  

Kowalskiego, na protokolanta - Piotra  Czajczyńskiego. 

 

3/  Przedstawienie  porządku  spotkania  przez przewodniczącego zebrania. 

 

4/  Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z  działalności za 2015 rok  przez  prezesa stowarzyszenia  

Przemysława  Kowalskiego, który wymienił m.in.: następujące  przedsięwzięcia: 

 
STYCZEŃ 

Ukończono prace nad filmem dokumentalnym: „Ludzie z żelaznych domów”.  

 

LUTY 

Oficjalna premiera filmu: „Ludzie z żelaznych domów” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” 

we Wrześni. 

 

KWIECIEŃ 

Pierwsze oficjalne spotkanie dotyczące utworzenia Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej (22.04) 

 

CZERWIEC 

Podpisanie umowy (08.06.2015) z Telewizją Polską S.A w celu emisji filmu: „Ludzie z żelaznych domów” w TVP.  
Podpisanie umowy z Gminą Pyzdry w sprawie wydania publikacji „Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy 

Pyzdrskiej 1746-1793” (dotacja 5000zł) 

 

WRZESIEŃ 

17 września film: projekcja filmu: „Ludzie z żelaznych domów” w Berlinie, w kinie „Krokodil”. Organizator: „Kulturforum” z 

Poczdamu. 
 

PAŹDZIERNIK 

Podpisanie umowy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego pt: „Tworzenie Ekomuzeum Doliny 

Warty i Puszczy Pyzdrskiej – etap II” 

Dotacja 16730 zł na: publikację „Dizajn na ludowo”, przystanki muzea w Kruszynach i Kuźni oraz na mobilną wystawę o PP. 
 

GRUDZIEŃ 

Wydanie publikacji „Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793”, wykonanie mobilnej 

wystawy, wybudowanie przystanków. 
Uczestniczenie w tworzeniu „Strategii rozwoju turystyki dla Województwa Wielkopolskiego 2015-2020” 

 
5/ Przedstawienie sprawozdania finansowego przez  członkinię  Komisji Rewizyjnej Elżbietę Koszarek, 

która zastąpiła skarbniczkę organizacji nieobecną z powodu pogrzebu członka rodziny.  

 
6/ Przedstawienie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej  i  uchwały Komisji Rewizyjnej przez  jej 

przewodniczącego Andrzeja  Wysockiego. 

 

7/  Powołanie  komisji  skrutacyjnej  do  głosowań  nad  uchwałami 

 
8/  Przeprowadzenie  jawnego głosowania  nad  uchwałami: 



 
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu – 15 głosów- za, 1 głos wstrzymujący się 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego -16 głosów -za 

- w sprawie: pokrycia straty bilansowej za 2015 r. - 16 głosów- za 

- w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi - 16 głosów- za 

 

9/  Przedstawienie przez Prezesa stowarzyszenia planów działań organizacji  na  rok  2016: 

 
- opracowanie uniwersalnego wzornictwa ozdobnego do wykorzystania przez rzemieślników i pasjonatki robótek ręcznych 
- kontynuacja budowy przystanków muzeów 
- udział w międzynarodowej konferencji pt: „Ziemia skrywa kości” dotyczącej cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce 
- współorganizacja wydarzenia II. Przegląd „Talenty Puszczy Pyzdrskiej” (29.04. 2016). Impreza adresowana jest do wszystkich 

gimnazjów z obszaru Puszczy Pyzdrskiej. Rywalizacja odbywać będzie się w trzech kategoriach: wokalna, taneczna i inne talenty. 

 
10/ Zapytania  i  wolne  głosy. 

 

11/  Zamknięcie spotkania przez przewodniczącego zebrania. 

 

 

 
Przewodniczący  zebrania:                                                                                               Protokolant :  

 

 

….........................................                                                                     …............................................ 

Przemysław Kowalski                                                                      Piotr Czajczyński 
 

 

 

 

 


