SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Powiatowego WOPR w Białobrzegach
za rok 2013

1. Dane ogólne Stowarzyszenia
a) Nazwa Stowarzyszenia: Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
b) Siedziba: 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 40
c) Data wpisu w KRS: 30.01.2003roku pod numerem 000014993
d) REGON: 672003200
e) NIP: 798-13-67-429
f) Zarząd Powiatowego WOPR
 Prezes
Grzegorz Kawecki
 Wiceprezes Krzysztof Kosobudzki
 Skarbnik
Marek Konopka
 Sekretarz
Bolesław Matysiak
 Członek
Tomasz Tomczyński
 Członek
Norbert Kośla
 Członek
Artur Wrzesiński
g) Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem Powiatowego WOPR w Białobrzegach jest:
 organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie,
 programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa
osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Zgodnie z § 10 Statutu Powiatowego WOPR w Białobrzegach Stowarzyszenie
osiąga założone cele w szczególności poprzez:
 organizowanie wodnej służby ratowniczej, w tym drużyn;
 współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi
podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz
ochroną środowiska wodnego;
 udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof
naturalnych i awarii technicznych na wodach;
 programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa
na wodach i ochrony środowiska wodnego;
 ujawnienie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
 wystąpienie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie
eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych położonych nad wodą;
 wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego;
 dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów
administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń;
 jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
 prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
 nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
 egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających
umiejętności pływania;









opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
popularyzowanie celów statutowych;
wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w
innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskania środków na realizację zadań
statutowych.

Przykłady zrealizowanych działań Powiatowego WOPR
Rutynowa działalność stowarzyszenia, prowadzona w roku 2013, obejmowała szerokie
spektrum aktywności, wśród których można wymienić:
 wydelegowanie na szkolenia ratownicze ( 6 osób),
 wydelegowanie na szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (5 osób)
 szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej grupy „Delfinki”
 prewencja w ramach programu „Bezpieczne wakacje nad wodą”,
 szkolenie i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży,
 szkolenie i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży kajakami i łodziami
motorowymi
 organizowanie czasu wolnego dla dzieci przychodzących na teren WOPR w
Białobrzegach poprzez wyjazd do zaprzyjaźnionej jednostki Legionowskiego WOPR i
udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, spływy
kajakowe, biwaki, prace społeczne na rzecz jednostki,
 zorganizowanie spotkania z podopiecznymi fundacji „Dobra Wola” (pływanie
kajakami oraz łodzią patrolową)
 zorganizowanie szkolenia pływania kajakami dla drużyny piłkarskiej ze Skaryszewa
Powiatowe WOPR w roku 2013 nawiązało współprace z Białobrzeskim Towarzystwem
Kulturalnym w celu pozyskiwania środków 1% podatku dochodowego na cele statutowe.
Zebrane fundusze pozwoliły nam na przeprowadzenie nauki pływania dla dziecięcej grupy
naszych członków „Delfinki” na basenie w Grójcu. Transport na te zajęcia zabezpieczyły nam
władze Powiatu Białobrzeskiego, gmin Białobrzegów i Promny.
Stowarzyszenie, prowadzi ponadto działalność profilaktyczną, polegającą przede
wszystkim na propagowaniu bezpieczeństwa nad wodami poprzez pogadanki,
przygotowywane specjalnie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przykładowo,
bezpośrednio przed okresem wakacyjnym ratownicy przeprowadzili w kilku szkołach
Powiatu Białobrzeskiego prezentacje multimedialne pod hasłem: „Bezpieczne wakacje nad
wodą” pokazując również sprzęt ratowniczy i medyczny.
Swoją działalność Powiatowe WOPR promowało podczas imprezy „Sobótki 2013”
zorganizowanej przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi. Został zorganizowany
spływ kajakowy, pokaz łodzi patrolowych wraz z przejażdżką dla uczestników oraz pokaz
sprzętu ratowniczego i medycznego. Wszystko to odbyło się w otoczce propagowania kultury
i zwyczajów sobótkowych (szukaniu kwiatu paproci, puszczaniu wianków oraz zabawy nad
wodą przy ogniskach). Duża ilość uczestniczących, może świadczyć, o potrzebie takich
działań.

Propagowanie turystyki wodnej naszego regionu mocno zostało zaakcentowane w działaniach
naszej jednostki. Na naszej stronie internetowej propagujemy aktywny wypoczynek na szlaku
kajakowym Pilicy poprzez zdjęcia i opis trasy ukazujący walory rzeki i miejscowości nad nią
leżących. Prowadzimy czynnie wypożyczalnie sprzętu wodnego, starając się sprostać jak
najlepiej wymaganiom nam stawianym. Do istniejącego kontenera z sanitariatami korzystając
z funduszy zewnętrznych dołączyliśmy kontener prysznicowy, co podniesie atrakcyjność
naszej bazy.
Do najważniejszych działań WOPR należy jednak czuwanie nad bezpieczeństwem osób
przebywających na obszarach wodnych. Patrolowanie miejsc kąpieli było codzienną pracą
naszych członków. Organizowaliśmy patrole piesze i wodne, gdzie jako obserwatorzy
uczestniczyli najmłodsi, przyszli ratownicy z naszej grupy „Delfinki”. Interweniowaliśmy też
w przypadkach zagrożenia spowodowanego korzystaniem z turystyki kajakowej.
Powiatowe WOPR brało czynny udział w pokazach szkoleniowych akcji powodziowej
organizowanych przez Straż Pożarną (zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych oraz
pomoc osobom poszkodowanym przez żywioł)
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Powiatowe WOPR prowadziło działalność gospodarczą w zakresie wypożyczania sprzętu
turystycznego
4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia
W roku 2013 Zarząd Powiatowego WOPR podjął uchwały:
Uchwała Nr 1 /2013

Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach z
dnia 03.04.2013 r w sprawie oddelegowania dwóch członków Zarządu do składania oświadczenia
woli Zarządu Powiatowego WOPR w Białobrzegach przy realizacji projektu budowy małej
infrastruktury na terenie WOPR w Białobrzegach.
§1
Zarząd Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach działając na
podstawie § 34 ust.3 Statutu upoważnia: Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Kaweckiego oraz członka
Zarządu Pana Tomasza Tomczyńskiego do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich
dokumentów w imieniu Zarządu Powiatowego WOPR w Białobrzegach w ramach realizacji projektu
budowy małej infrastruktury na terenie WOPR w Białobrzegach.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2013
Zarząd Powiatowego WOPR w Białobrzegach powołuje komitet organizacyjny pt” Sobótki 2013”, w
skład, którego wchodzą wszyscy członkowie Zarządu oraz kol. Paweł Grabarczyk i wyznacza termin na
23.06.2013 odbycia się imprezy .Wgłosowaniu jawnym. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2013
Zarząd Powiatowego WOPR w Białobrzegach zobowiązuje wszystkich członków naszego
stowarzyszenia do uregulowania wszystkich zaległych składek członkowskich i zobowiązuje sekretarza
kol. Bolesława Matysiaka do wysłania wezwania o np. treści:” Wzywa się

kolegę……………………………………………………………………………………. do zgłoszenia się
do Prezesa Grzegorza Kaweckiego, w celu wyjaśnienia i ustalenia zaległych
składek członkowskich. Nie stawienie się w ciągu 3 tygodni od daty otrzymania
niniejszego pisma będzie skutkowało skreśleniem z listy Powiatowego WOPR w
Białobrzegach.”
Uchwała nr.4/2013
Zarząd Powiatowego WOPR w Białobrzegach rezerwuje środki finansowe na cele związane z pracami,
jakie mogą być realizowane przez firmy zewnętrzne oraz osoby fizyczne na rzecz naszej organizacji i
zatwierdza kwotę 1200 zł miesięcznie na okres czerwca, lipca i września
Uchwała Nr 5 /2013
Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach z dnia
27.06.2013 r. w sprawie współpracy z firmą „Kajaczek.pl” dotyczącej wodowania i możliwości wjazdu
na teren WOPR-u oraz korzystania ze stanicy WOPR (pole namiotowe, sanitariaty, wiaty) :
§1
Wyraża zgodę co do wodowania i możliwości wjazdu na terenie WOPR firmie „Kajaczek.pl” w zamian
za przekazany kajak.
§2
Nie wyraża zgody na ryczałtowe korzystanie ze stanicy WOPR (pole namiotowe, sanitariaty, wiaty)
firmie „Kajaczek.pl”. Wtej sytuacji obowiązującymi przepisami jest Regulamin Stanicy i aktualny
Cennik

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2013
Zarząd Powiatowego WOPR zobowiązuje Prezesa Grzegorza Kaweckiego i kol. Tomasza
Tomczyńskiego do podpisania i złożenia wniosku o udzielenie kredytu w wysokości 40000 do Zarządu
Banku Spółdzielczego na okres lat 3.
Uchwała nr7/2013
Zarząd Powiatowego WOPR w Białobrzegach rozwiązuje Umowę z firmą Kajaczek.pl na wodowanie
kajaków na Stanicy WOPR i zwraca przekazany kajak w stanie identycznym jak go otrzymał.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody Stowarzyszenia w wysokości 25481,49 zł realizowane były z następujących
źródeł:
1270 zł,
:24211,49
150 zł.
6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty statutowe Stowarzyszenia 24559,68 zł, na które składają
się :
0 zł,
6613,02 zł,
12141,88 zł,
1780,78 zł,
2864,00 zł
0 zł,
pozostałe koszty rodzajowe:1160
7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, wypłaconych wynagrodzeniach
i nabyciu środków trwałych oraz aktywach, zobowiązaniach, a także posiadanych
środkach finansowych
W roku 2013 Powiatowe WOPR w Białobrzegach nie zatrudniało osób w oparciu o umowę o
pracę. Prace w zakresie działalności statutowej wykonywane były na podstawie umów zleceń.
Stowarzyszenie zawarło umowy zlecenia z jedną osobom. Łączna kwota brutto wydatków z
tytułu zawartych umów zleceń wyniosła w minionym roku 2864 zł. Stowarzyszenie nie
udzieliło w roku 2013 jakichkolwiek pożyczek pieniężnych, a także nie nabyło obligacji lub
akcji w spółkach prawa handlowego. Nie dokonano także nabycia nieruchomości. Zakupiono
natomiast 10 kamizelek asekuracyjnych oraz stroje WOPR dla grupy „Delfinki”. Zgodnie z
wynikami sprawozdania finansowego Powiatowe WOPR na koniec roku 2013 posiadało na
rachunku w Banku Spółdzielczym i w kasie środki w kwocie 908,71 zł, a zobowiązania
wynoszą 40400zł z czego 40000zł stanowi kredyt udzielony na finansowanie budowy kabin
prysznicowych, gdzie zwrot w kwocie 25000zł ma nastąpić w tym roku w związku przyznaną
dotacją.
9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych, a także
w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie składa zeznanie podatkowe roczne CIT-8, po zakończeniu każdego roku
bilansowego.

Protokół
Walnego Zebrania Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Białobrzegach
W dniu 02.03.2014r. zwołano z inicjatywy Zarządu Powiatowego WOPR w Białobrzegach
Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zebrania oraz protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego WOPR za rok 2013.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego WOPR za rok
2013,
b/ udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatowego WOPR.
6. Przedstawienie oświadczeń członków Zarządu, którzy zgłosili rezygnację z pełnienia
funkcji w Zarządzie i przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia w/wym. oświadczeń.
7. Wybór nowego Zarządu (w zależności od ustaleń w pkt 6)
a/ zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu oraz głosowanie,
b/ zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu oraz głosowanie.
8. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu, a następnie ogłoszenie wyników w sprawie
wyboru Prezydium Zarządu oraz objęcia poszczególnych funkcji w Zarządzie.
9. Przedstawienie planu działalności Powiatowego WOPR na rok 2014.
10. Przedstawienie korzyści z przyznania Powiatowemu WOPR w Białobrzegach statusu
Organizacji Pożytku Publicznego i w związku z tym zaproponowanie zmian w Statucie.
a/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 1. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Powiatowego WOPR Grzegorz Kawecki i powitał
zebranych Członków.
Do składu Prezydium zebrani członkowie zgłosili następujące kandydatury:
a) na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Powiatowego WOPRGrabarczyka Pawła;
b) na protokolanta Walnego Zebrania Członków Powiatowego WOPR- Machcińską
Izabelę,
które to kandydatury w głosowaniu jawnym został jednogłośnie przyjęte.
Ad. 2. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Paweł Grabarczyk poddał porządek
obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 3. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:
a) na przewodniczącego- Margula Paweł;
b) na członków:

-Kujawiak Grażyna;
-Jaworska Agnieszka,
które zostały w głosowaniu jawnym przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu powiatowego WOPR za rok 2013 przedstawił
Prezes Zarządu Grzegorz Kawecki.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w składzie Wincentak Adrian i Matysiak Tomasz.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Wincentak Adrian oraz poprosił o udzielnie
absolutorium Zarządowi.
Ad. 5. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków poddał pod głosowanie uchwały w
sprawie:
a) Uchwała Nr 1/14/WOPR
Walnego Zebrania Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach z dnia 02.03.2014 r. w sprawie
dotychczasowej działalności Zarządu Powiatowego WOPR za rok 2013
§1
Walnego Zebrania Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach z dnia 02.03.2014. zatwierdza
sprawozdanie z działalności Powiatowego WOPR za rok 2013
§2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym z wynikiem: za 26, przeciw 0, wstrzymało się
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b)

Uchwała Nr 2/14/WOPR
Walnego Zebrania Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach z dnia 02.03.2014 r.w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§1
Walnego Zebrania Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach z dnia 02.03.2014 r udziela absolutorium
Zarządowi Powiatowego WOPR
§2
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6. Prezes Zarządu Grzegorz Kawecki przedstawił oświadczenia członków Zarządu,
którzy zgłosili rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie. Rezygnacje te złożyli:

-Kawecki Grzegorz;
-Kośla Norbert;
-Tomczyński Tomasz;
-Kosobudzki Krzysztof;
-Konopka Marek.
Następnie przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie powyższych rezygnacji. Wynik
głosowania: za 18, przeciw 3, wstrzymało się 2, co za tym idzie zgodnie ze statutem
Powiatowego WOPR w Białobrzegach rozdział IV §27 podpunkt 4- Zarząd zostaje
rozwiązany.
Ad. 7. Do Zarządu zgłoszono kandydatury na członków Zarządu Powiatowego WOPR:
a) na Prezesa Powiatowego WOPR- Norbert Kośla zgłosił kandydaturę Tomczyńskiego
Tomasza. Kandydat wyraził zgodę, aby jego kandydatura została poddana głosowaniu
na Prezesa Powiatowego WOPR. Odbyło się głosowanie jawne z wynikiem: za 26,
przeciw 0, wstrzymało się 1.
b) na pozostałych członków zgłoszono kandydatury oraz odbyły się poszczególne
głosowania:
- Kośla Norbert
Głosowanie jawne z wynikiem: za 24, przeciw 1, wstrzymało się 2.
-Grabarczyk Paweł
Głosowanie jawne z wynikiem: za 26, przeciw 0, wstrzymało się 1.
-Kujawiak Grażyna
Głosowanie jawne z wynikiem: za 24, przeciw 1, wstrzymało się 2.
-Gajewska Janina
Głosowanie jawne z wynikiem: za 22, przeciw 1, wstrzymało się 4.
-Machcińska Izabela
Głosowanie jawne z wynikiem: za 21, przeciw 0, wstrzymało się 6.
-Pramik Krzysztof
Głosowanie jawne z wynikiem: za 20, przeciw 1, wstrzymało się 6.
-Traczyk Adam
Głosowanie jawne z wynikiem: za 20, przeciw 1, wstrzymało się 6.

Wybrani kandydaci wyrazili chęć sprawowania funkcji członka Zarządu Powiatowego
WOPR.
Ad. 8. Zarządzono przerwę w celu ukonstytuowania się Zarządu. Po przerwie nowy Prezes
Powiatowego WOPR Tomasz Tomczyński ogłosił wyniki w sprawie wyboru Prezydium
Zarządu oraz objęcia poszczególnych funkcji w Zarządzie.
W zawiązku z małą liczbą członków zarządu Prezydium zarządu jest takie same jak Zarząd,
zaś pozostali członkowie obejmują następujące funkcje w Zarządzie:
Wiceprezes: Grabarczyk Paweł, członek Zarządu d/s gospodarczych i sprzętu
Sekretarz:

Machcińska Izabela

Skarbnik:

Gajewska Janina

Członkowie:
-Norbert Kośla, członek Zarządu d/s inwestycji i promocji;
-Pramik Krzysztof, członek Zarządu d/s szkoleń i sportu;
-Kujawiak Grażyna, członek;
-Traczyk Adam, członek.
Ad. 9. W związku z tym, że Tomasz Tomczyński został świeżo wybranym Prezesem
Powiatowego WOPR, nie miał on przygotowanego planu działalności Powiatowego WOPR
na rok 2014.
Ad. 10. Tomczyński Tomasz przedstawił korzyści z przyznania Powiatowemu WOPR w
Białobrzegach statusu Organizacji Pożytku publicznego i w związku z tym zaproponowanie
zmian w Statucie.
a)

Uchwała Nr 3/14/WOPR
Walnego Zebrania Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach z dnia 02.03.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu
Walne Zebranie Członków Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Białobrzegach działając na podstawie § 52 ust. 1 Statutu uchwala
wprowadzenie następujących zmian w Statucie:
§1
1/ w § 11 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie i zostaje oznaczone jako ust.1
oraz dodaje się ust.2, ust. 3 i ust.4.
ust.1 Przedmiotem działalności Powiatowego WOPR jako organizacji
pożytku publicznego jest:

ust. 2. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach
prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności,
ust. 3. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach
jako organizacja pożytku publicznego prowadzi swoją działalność odpłatnie,
ust. 4. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach
nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w ust.
1
2/ po § 11 dodaje się paragraf § 11¹ w brzmieniu:
§ 11¹ Powiatowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w
Białobrzegach jako organizacja pożytku publicznego nie wolno:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
3/ § 10 pkt 17 otrzymuje nowe brzmienie: „prowadzenie działalności kulturalnooświatowej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w szczególności wśród dzieci i
młodzieży”
4/ w § 27 ust.4 w zdaniu drugim wykreśla się słowa: „pochodzących władz”.
§2
Walne Zebranie Członków zobowiązuje Zarząd Powiatowego WOPR do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu i zgłoszenia jego zmian do Krajowego Rejestru Sądowego
§3

Zmiany w Statucie obowiązywać będą od zarejestrowaniu ich w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie podjęcia powyższej uchwały z
wynikiem: za 25, przeciw 0, wstrzymało się 3.
Ad. 11. Zostały złożone dwa wolne wnioski:
1. Wolny wniosek zgłosił Tomasz Tomczyński i wniósł o zmianę siedziby Powiatowego
WOPR z adresu Białobrzegi ul. Kościelnej 40 na Białobrzegi ul. Krakowska 2A.
Wniosek został poddany pod głosowanie i został zatwierdzony jednogłośnie.
2. Wolny wniosek zgłosił również Norbert Kośla i dotyczył on zgłoszenia Kaweckiego
Grzegorza na Honorowego Prezesa Powiatowego WOPR.
Wniosek został poddany pod głosowanie i został zatwierdzony jednogłośnie. Zgodnie ze
statutem Powiatowego WOPR w Białobrzegach rozdział III §18 podpunkt 3 i 4- Kawecki
Grzegorz został Honorowym Prezesem Powiatowego WOPR.
Ad. 12. Prezes Powiatowego WOPR podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i
zamknął obrady.
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