
Porządek Zebrania Komitetu LPC w dniu 7 lipca 2017: 
 

1. Otwarcie zebrania 

2. Odczytanie protokółu z poprzedniego zebrania w dniu 24 kwietnia 2017. 

3. Bilans finansowy. 

o Wciąż czekamy na rozliczenie finansowe od naszego accountanta pana Joshua Efue.  

o Na koniec czerwca 2017 posiadaliśmy £13,527 (na koncie Ośrodka £13,892, jako 

gotówka –(minus) £365). 

o Barclays Bank w końcu dostarczył książeczkę czekową. Nasze zażalenie zostało rozpat-

rzone i jako „kompensację za niedogodność” bank przelał na konto Ośrodka LPC £200. 

o Przeniesienie konta Ośrodka z Barclays do Santander jest wciąż w toku. 

4. Wybór Prezesa, Sekretarza Ośrodka i Skarbnika  

o Z Komitetu Ośrodka odeszły panie Irena Kovar i Katarzyna Kuczera – bardzo dziękujemy 

za dotychczasowy wkład w prace Komitetu. Ponieważ nie wyobrażam sobie Komitetu bez 

pani Ireny, to chciałbym poprosić Komitet o przyjęcie pani Ireny Kovar do naszego grona z 

głosem doradczym. 

o Do Komitetu Ośrodka podczas Walnego Zebrania wybrane zostały: Ewa Gordon, Mirek 

Kraszewski, Małgorzata Lisik-Hulak, Agnieszka Łokaj, Agnieszka Nesteda i Aneta Wójcik. 

Dołączą one do osóby zasiadających w Komitecie, wybranych w latach poprzednich: 

Agnieszki Bozzao, Pawła Dokurno, Danuty Kwaśny, Marka Lakusa, Bogusława 

Rutkowskiego, Remigiusza Szaramy, Ireneusza Warso i Tomasza Zarzyckiego. 

o Proszę o wysunięcie kandydatur na funkcję prezesa, sekretarza i skarbnika Ośrodka. 

5. Przyjęcie nowych członków Ośrodka LPC 

6. Sprawy bieżące 

o Pani Grażyna Bondarenko dotychczas zajmowała się porządkiem w Domu Ośrodka. W 

połowie sierpnia wraca na stałe do Polski; 

o Impreza - Dzień Otwarty Ośrodka LPC – „Muzyka w Ogrodzie” z 28 maja 2017; 

o Spotkanie autorskie Józefa Balkusa „Krasnopolaka” – 18 czerwca 2017; 

o Sala na dole została odświeżona. Serdecznie dziękujemy firmie pana T. Zarzyckiego; 

o Zwracam szczególną uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za spotkania w Domu 

Ośrodka na bezpieczeństwo! Drogi ewakuacyjne nie mogą być zastawione, a drzwi 

pożarowe muszą być zamknięte; 

o Historia Ośrodka; pisanie jest na ukończeniu, obecnie występuję do różnych instytucji o 

dofinansowanie projektu. W późniejszym terminie poproszę indywidualnych sponsorów. 

Książka jest wciąż planowana na koniec roku; 

o Remont Sali na piętrze – mamy £1730 zebranych w celu tego remontu. Pozostałą część 

Ośrodek pokryje ze środków własnych lub funduszy z zewnętrznych grantów. Pozostaje 

kwestia czy remont odbędzie się w te wakacje, czy w następne? 

7. Imprezy na najbliższe miesiące: 

o Drugi (już!) Konwent Gier Planszowych – organizacja Mirek Kraszewski 22 lipca; 

o Robocze BBQ w Domu Ośrodka – sobota w lipcu lub sierpniu; 

o Impreza otwarta w Ośrodku – 9 września. 

8. Sprawy szkolne 

9. Wolne wnioski 

10. Zamknięcie zebrania 


