Wrocław, 9 stycznia 2012 r.
Protokół z nadzwyczajnego Walnego Zebrania
członków Stowarzyszenia „Schola Gregoriana Silesiensis”
1. Walne Zebranie rozpoczęło się w poniedziałek 9 stycznia 2012 roku o godz.
18:15 przy obecności 16 członków Stowarzyszenia. 7 członków wystawiło
upoważnienia do głosowania w ich imieniu.
2. Tematami zebrania były:
a. zmiana Statutu Stowarzyszenia na zgodny z Ustawą o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie wraz ze zmianami z dn. 22 stycznia
2010 r.;
b. przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia i utworzenie filii w
Warszawie;
c. uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego;
d. przekazanie Stowarzyszeniu na cele statutowe kwot z konta „1%” przez
Kolegium Europy Wschodniej;
e. zatrudnienie pracownika w biurze Stowarzyszenia;
3. Przedyskutowano zmianę Statutu wymaganą przez Ustawę o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie wraz ze zmianami z dn. 22 stycznia 2010 r.
W głosowaniu nad zmianą wzięło udział 16 członków uprawnionych do
głosowania, w tym 7 głosów na podstawie upoważnień. Zmianę statutu
przyjęto przez aklamację.
4. Zarząd poinformował o przyjęciu siedmiu nowych członków Stowarzyszenia z
Warszawy tworzących Szkołę Śpiewania Chorału przy Parafii Bł. E. Detkensa
w Warszawie. Przedyskutowano projekt utworzenia filii Stowarzyszenia w
Warszawie. W wyniku dyskusji postanowiono dokonać zmiany w Statucie
wprowadzając punkt o brzmieniu: „Stowarzyszenie może tworzyć oddziały na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej”. Ww zmianę w Statucie przyjęto w drodze
głosowania przez aklamację.
5. Zarząd zaproponował powołanie oddziału Stowarzyszenia w Warszawie.
Oddział skupia członków Szkoły Śpiewania Chorału działającej w Warszawie.
Propozycję utworzenia oddziału w Warszawie przyjęto jednogłośnie.

6. Zarząd poinformował zebranych o zatrudnieniu z dn. 1 stycznia 2012 r. pani
Katarzyny Zedel w biurze Stowarzyszenia. Środki na zatrudnienie pracownika
zapewni Stowarzyszenie „Tratwa”. Pani Katarzyna Zedel przedstawiła
najbliższe planowane działania Stowarzyszenia prowadzone pod jej
kierunkiem.
7. Prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we
Wrocławiu przedstawił ofertę przekazania Stowarzyszeniu na cele statutowe
kwot z konta „1%”. Po wysłuchaniu informacji o sposobie funkcjonowania
takiego konta przeprowadzono dyskusję oraz jednogłośnie przyjęto ofertę.
Podjęto dyskusję nad sposobami publicznego informowania o możliwości
wykorzystania odpisu podatkowego PIT na cele statutowe Stowarzyszenia. W
wyniku dyskusji przyjęto następujące drogi informacji:
a. lista mailingowa,
b. strona internetowa Stowarzyszenia oraz wykorzystanie stron
społecznościowych,
c. rozdawanie ulotek informacyjnych podczas publicznych wystąpień
zespołów działających w ramach Stowarzyszenia.
Ustalono, że w możliwie najbliższym czasie między Stowarzyszeniem a
Kolegium podpisana zostanie osobna umowa w tej sprawie.
8. Podjęto dyskusję nad rozpoczęciem procedury uzyskania przez Stowarzyszenie
statusu organizacji pożytku publicznego. Wobec wielu watpliwości wyrażonych
w dyskusji postanowiono poddać tę kwestię konsultacjom prawnym i odłożono
głosowanie nad zmianą statusu Stowarzyszenia na kolejne Walne Zebranie.
9. Walne Zebranie zakończyło się wysłuchaniem i przedyskutowaniem wolnych
wniosków członków Stowarzyszenia. Na wniosek Jana Andrzeja Dąbrowskiego
przedyskutowano zmianę § 33.1. i 2. Statutu mówiących o sposobie głosowania
nad zmianą Statutu i rozwiązaniem Stowarzyszenia. Jednogłośnie w drodze
głosowania przyjęto zaproponowane zmiany w ww punktach.

