PROTOKÓŁ
z posiedzenia XI Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w Gminie Niedźwiedź dnia
06.06.2008 r.
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia obradowało w dniu 06.06.2008 r. w budynku Ośrodka
Wypoczynkowego ,,Ostoja Górska” w Porębie Wielkiej – Koninkach – sala konferencyjna nr. 4.
Obecni : na stan 20 delegatów w obradach uczestniczyło 1O delegatów .Lista delegatów stanowi
załącznik do protokołu.
W Walnym zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczyli delegaci i Wójtowie Gmin oraz
zaproszeni goście.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XI Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie qorum.
3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za dziewiąty rok działalności ( I rok III kadencji )
5. Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia za ” okres sprawozdawczy” oraz przedstawienie
”bilansu ” za rok kalendarzowy 2007 , na potrzeby Urzędu Skarbowego.
6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej, wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
7. Dyskusja na temat sprawozdania z działalności Zarządu.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i udzielenia
absolutorium Zarządowi.
9. Uchwała w sprawie BILANSU za 2007 rok.
10. Inne uchwały.
11. Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie.
Przebieg obrad:
Ad.1.
Obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia otworzył Pan Hubert Prałat – Prezes
Stowarzyszenia . Przywitał bardzo serdecznie przybyłych delegatów Stowarzyszenia .
Ad.2.
Pan Hubert Prałat poinformował zebranych, Ŝe w dniu dzisiejszym jest wystarczające quorum
poniewaŜ Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie. Wszystkie uchwały podjęte w dniu
06.06.2008 r. są więc prawomocne.
Ad.3.
Na Przewodniczącego obrad zaproponowano Pana Janusza Potaczka – Wójta Gminy
Niedźwiedź, który wyraził zgodę na kandydaturę. W wyniku głosowania został jednogłośnie
wybrany na Przewodniczącego obrad XI Walnego Zgromadzenia.
Pan Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad. Nie
zgłoszono Ŝadnych uwag oraz zmian do porządku obrad. W wyniki głosowania zaproponowany
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
Ad.4.
Pan Janusz Potaczek – Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił Pana Huberta Prałata –
Prezesa Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi o
przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
Pan Prezes przedstawił sprawozdania, które stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5.
Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie za rok gospodarczy od 30.05.2007 r. do
05.06.2008 r jak równieŜ przedstawił takŜe wykaz gmin które zapłaciły składki członkowskie .
Sprawozdanie Skarbnika oraz bilans stanowią załącznik do protokołu.
Ad.6.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z posiedzenia Komisji. Komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem Skarbnika a takŜe zweryfikowała dokumenty źródłowe .
Zarówno wydatki jak i dochody są zgodne ze sprawozdaniem Skarbnika. Komisja wnioskuje aby
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sprawozdanie Skarbnika zawierało w przyszłości dodatkowe odniesienie do przyjętego uchwałą
Walnego Zgromadzenia planu finansowego stowarzyszenia.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały Walnego
Zgromadzenia i Zarządu były realizowane prawidłowo. Komisja Rewizyjna po analizie Bilnsu za
2007 r. opinuje pozytywnie.
Komisja stwierdziła , Ŝe gospodarka finansowa oraz działalność Zarządu prowadzona jest
prawidłowo i wnioskuje do walnegoZgromadzenia o przyjęcie sprawozdania i udzielenie
absolutorium Zarządowi za okres od 25.05.2007 do
30.05.2008 r.
Ad.7.
Dyskusja na temat sprawozdania z działalności Zarządu
- jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Franciszek Górecki, który prosił o pomoc władz
Stowarzyszenia kierowana do Ministra Środowiska oraz Dyrektorów Parków Narodowych
(szczególnie Pienińskiego Parku Narodowego) o poprawę łączności telefonicznej i telewizyjnej na
obszarach gdzie tej łączności brakuje. Chodzi właśnie o tereny Parków Narodowych oraz ich
otuliny. Dyrekcje Parków nic w tym zakresie nie robią i nie pomagają władzą samorządowym.
- Pan Janusz Potaczek zabrał głos na temat wód geotermalnych, które nie są od lat
wykorzystywane. Wspomniał, Ŝe na terenie tylko małopolski takich odwiertów jest aŜ 92 i ani
jednego basenu. Natomiast na Słowacji baseny te powstają jak grzyby po deszczu.
Ad.8.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały NrXI/46/08 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Samorządów Polskich z Parkami Narodowymi z dnia 06.06.2008 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. W dalszej kolejności poddał ją pod
głosowanie. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9.
Pan Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XI/47/08 Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi z
dnia 06.06.2008 r. w sprawie bilansu za 2007 rok. Następnie poddał ją pod głosowanie. Uchwała
ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
A.10
Pan Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały NrXI/48/08 Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi z
dnia 06.06.2008 r. w sprawie planu wydatków stowarzyszenia. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta przy jednym wstrzymującym się głosie.
Ad.11.
Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie
Pan Przewodniczący przywitał zaproszonych gości jak teŜ poprosił ich o zabranie głosu.
Pan Jan Puchała
- Starosta Limanowski
Pani Barbara Dziwisz
- Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego
Pan Tadeusza Patalita
- Wójt Gminy Mszana Dolna
Pan Tadeusz Filipiak
- Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Pan Kuba Toporkiewicz
- Redaktor Gazety Dziennik Polski
Pan JanuszTomasiewicz
- Dyrektor GPN w Porębie Wielkiej
Jako pierwszy zabrał głos Pan Jan Puchała, który podziękował za zaproszenie i zadeklarował
przystąpienie Powiatu Limanowskiego do Stowarzyszenia. Wspomniał teŜ o obszarach NATURA
2000
Następnie zabrała głos Pani Barbara Dziwisz dziękując za zaproszenie i potwierdziła
przystąpienie do Stowarzyszenia.
Kolejno zabrał głos Pan Tadeusz Patalita bardzo podziękował za zaproszenie i zapewnił
przystąpienie do Stowarzyszenia. Stwierdził ze jest wiele do zrobienia i wspólnie moŜna duŜo
zrobić.
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Następnie wypowiedział się Pan Tadeusz Filipiak, Ŝe w mieście nie wiele moŜna zrobić przy jego
bardzo skromnym budŜecie ( przytoczył Ŝe budŜet miasta wynosi tyle , ile subwencja oświatowa
na gminie)
Na zakończenie Pan Janusz Tomasiewicz przedstawił prezentację GPN wyświetlając slajdy i ich
obszerny komentarz.
Pan Janusz Potaczek – Przewodniczący Stowarzyszenia podziękował wszystkim bardzo
serdecznie za przybycie, za głosy w dyskusji i zakończył obrady XI Walnego Zgromadzenia.

Janusz Potaczek
Przewodniczący XI Walnego Zgromadzenia

Protokołowała:
Barbara Budnik
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