
PROTOKÓŁ 
 z Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej 

w dniu 29 marca 2011 r. 
Zebranie otworzył prezes TPP - Rafał Pastwa, przedstawiając porządek zebrania: wybór przewodniczącego 
i sekretarza zebrania oraz Komisii Uchwał i Wniosków, sprawozdanie prezesa TPP za ostani okres działalności 
Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja, udzielenie absolutorium Zarządowi, przyjęcie uchwał 
i wniosków. 
W głosowaniu jawnym wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania w osobach: 
1. Piotr Kowalski – przewodniczący  
2. Marta Bigos – sekretarz 
oraz komisję uchwał i wniosków, w osobach: 
1. Bogdan Kuta 
2. Maryla Kania 
3. Janusz Pomorski 
Dalszą część zebrania poprowadził przewodniczący – pan Piotr Kowalski. 
Udzielił głosu prezesowi TPP, który złożył obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni okres. 
W 2010 r. Zarząd zbierał się 6-krotnie, ze spotkań tych zostały sporządzone protokoły, oraz 8-krotnie – 
w spotkaniach nieformalnych. Prezes Towarzystwa 3-krotnie spotkał się z panią burmistrz Lillą Stefanek celem 
uzyskania wsparcia finansowego oraz porad dla dalszego rozwoju Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej. 
W ramach działania Towarzystwo zorganizowało następujace imprezy: Konkurs Wiedzy o Gminie Poniatowa, 
Konferencję Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny z okazji Roku Chopinowskiego, Konkurs „Sprawdź 
swoją wiedzę o Fryderyku Chopinie”opublikowany na łamach Przeglądu Regionalnego, Inaugurację 
Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Założenia i cele zrealizowane w trakcie roku: przeprowadzono ankietę wśród członków TPP, pozyskano 
siedzibę dla TPP w Urzędzie Miasta, utworzono nowe Logo TPP, utworzeno stronę internetową TPP, 
wprowadzono zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Ponadto: wydano broszurę reklamującą Poniatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wydano 4 numery w tym 
jeden podwójny Przeglądu Regionalnego, zawarto 2 umowy z Urzędem Miejskim w Poniatowej na koszty 
związane z wydawnictwem Przeglądu Regionalnego (4x750 oraz 1x500), pozyskano sponsora (Urząd Gminy) 
na zakup komputera w kwocie 3000 zł., uzyskano darowizny w kwocie 2000 zł. reprezentowano TPP podczas 
X Sejmiku Towarzystw Regionalnych w Fajsławicach. 
Zastępca prezesa TPP – pani Maria Kryk udzieliła informacji dotyczącej działalności PUTW, którego 
inauguracja odbyła się 4 listopada 2010 roku w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. 
W kolejnym punkcie zebrania - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – pani Jadwiga Kisielewska złożyła 
sprawozdanie z działalności Zarządu pod względem finansowym tj. prowadzenia dokumentacji, księgowania 
i ewidencjonowania wydatków. Komisja rewizyjna wyraziła podziękowanie dla sponsorów TPP i przekazała 
stanowisko Komisji o udzielenie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. 
Zebrani  – jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi. 
W ramach dyskusji wypłynęły wnioski dla Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie: dalszego pozyskiwania 
sponsorów, składania wniosków unijnych – jako źródła wspomagającego działalność Towarzystwa, 
zamieszczania w Przeglądzie Regionalnym artykułów sponsorowanych, pozyskania członków wspierających oraz 
kontynuowania – wzorem lat ubiegłych „spotkań opłatkowych”. 
Podczas zebrania ustalono również sposób weryfikacji członków Towarzystwa. Członkostwo w Towarzystwie 
zostanie przedłużone na kolejny rok w momencie opłaty składki członkowskiej (do końca I półrocza danego 
roku). 
Na zakończenie prezes TPP podziękował za dotychczasową współpracę członkom Towarzystwa i wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w pracę na rzecz Towarzystwa oraz darczyńcom za wsparcie 
finansowe. 
 

Sporządziała: 
Marta Bigos – członek Zarządu TPP 


