Lublin, 23.04.2018 r.

Protokół zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia ,,Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe” (akronim: LuTEN)

W dniu 23 kwietnia 2018 roku w Lublinie odbyło się zebranie założycielskie
Stowarzyszenia ,,Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe” (akronim: LuTEN)
W zebraniu, zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) wzięło udział 18 osób.

Obrady otworzył Krzysztof Pyszniak przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego
zebrania i proponowany porządek obrad.

Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia ,,Lubelskie Towarzystwo EdukacyjnoNaukowe” (akronim: LuTEN)
1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania przez osobę z tzw. grupy roboczej
2. Przyjęcie porządku zebrania i ustalenie sposobu głosowania
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta
4. Podpisanie listy członków założycieli
5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1).
6. Dyskusja nad statutem, ewentualne zgłoszenie i zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2).
8. Zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu stowarzyszenia – podjęcie uchwały o
wyborze zarządu (uchwała nr 3).
9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komisji rewizyjnej stowarzyszenia – podjęcie uchwały
o wyborze komisji rewizyjnej (uchwała nr 4).
10. Zamknięcie zebrania
Przebieg zebrania założycielskiego

2/ porządek zebrania, sposób głosowania
Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przy obecnych.

Członkowie zebrania ustalili sposób głosowania przy wyborze władz, wybrano głosowanie
tajne – jednogłośnie.

3/ wybór przewodniczącego i protokolanta
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury: Krzysztof Pyszniak
Na protokolanta zgłoszono następujące kandydatury Andrzej Droździel
W głosowaniu jawnym, przewodniczącym wybrano:
Pana Krzysztofa Pyszniaka, który uzyskał 18 głosów, zaś protkolantem wybrano Pana
Andrzeja Droździela który uzyskał 18 głosów.

W tym miejscu Pan Krzysztof Pyszniak objął przewodniczenie obrad.

4/ podpisanie listy członków założycieli

5/ podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia
Jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Lubelskie Towarzystwo
Edukacyjno-Naukowe (akronim: LuTEN). Uchwała w załączeniu.

6,7/ zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu
Przewodniczący zapoznał obecnych z projektem statutu. Nie zgłoszono żadnych
uwag. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie projekt statutu i podjęto uchwałę o
przyjęciu statutu.

8/ wybranie zarządu
Przystąpiono do wyboru członków Zarządu. Zgłoszone zostały w kolejności
alfabetycznej następujące kandydatury:
1. Janusz Filiks
2. Artur Wójtowicz
3. Ryszard Zdyb
4. Bożena Zgardzińska
5.Jerzy Żuk
Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku tajnego
głosowania w/w osoby zostały wybrane do Zarządu. Uchwała w sprawie wyboru członków
Zarządu - w załączeniu.

9/ wybranie komisji rewizyjnym
Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszone zostały w kolejności
alfabetycznej następujące kandydatury:
1. Marek Gorgol
2. Zbigniew Surowiec
3. Marcin Turek
Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku tajnego
głosowania w/w osoby zostały wybrane do Komisji Rewizyjnej. Uchwała w sprawie wyboru
członków Komisji Rewizyjnej - w załączeniu.

10/ zamknięcie zebrania

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował zebranym i
zakończył obrady zebrania założycielskiego.

Załączniki do protokołu:
1/ – lista obecności,
2/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:
●

uchwała o powołaniu Stowarzyszenia

●

uchwała o przyjęciu statutu Stowarzyszenia

●

uchwała o wyborze zarządu Stowarzyszenia

●

uchwała o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia

Przewodniczący
.................................................................

Protokolant
...........................................................

