Protokół z posiedzenia 13 lutego 2020 r
1. Otwarcie posiedzenia Agnieszka Łokaj godz.19:10
2. Odczytanie porządku obrad – porządek obrad byl dostepny na stronie internetowej osrodka
- czlonkowie zapoznali sie z porzadkiem obrad indywidualnie – porzadek obrad przyjeto
przez aklamacje.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania z 5 grudnia 2019 r. - Agnieszka Łokaj pod
nieobecność Agnieszki Bozzao
Komentarz do protokolu – Agnieszka Łokaj
- Sprawy w toku:
- Koszt zmiany firanek - £20
- Rolety (Marcin/Aneta)
- Listwy/antyramy – Marcin/Tomek
- WOŚP:
- Szkoła uzbierała £344.50 + byla rowniez zbiorka pod parafia; 88zł i €5 (mniej niż w
zeszłym roku, ale opinia o naszej ekipie jest bardzo dobra – byliśmy chwaleni,
figurowaliśmy na plakatach jako partnerzy, szczególne pochwały dla Agnieszki Kopeć);
- 20 osób z Klubu Gier Wszelakich również dołączyło do zbiórki;
- Inne:
- Maty do ogrodu – ogrodnik wyjechał oraz pogoda nie sprzyjała (sprawa przełożona na
inny termin);
- Myszy – zakupiono elektryczne odstraszacze, które dzialają;
- Prośba księdza o wymianę drzwi wejściowych w ramach pomocy ośrodka – Paweł
Dokurno wytłumaczył, że koszt byłby bardzo wysoki gdyż drzwi są nietypowe, poza tym
powinny otwierać się na zewnątrz;
- Deklaracja członkowska z dodaną klauzulą o ochronie danych osobowych będzie gotowa
na następne zebranie.
4. Bilans finansowy – Paweł Dokurno


Paweł przedstawił bilans finansowy i wytlumaczył jego tresc. Paweł i Agnieszka poradzili, żeby
podpisywać deklarację GIFT AID.

5. Przyjecie nowych czlonkow LPC
Jednogłośnie (12), przyjęto członkowstwo następujących osób:
- Magda Czuła (lekcje angielskiego);
- Justyna Ziarek (joga również dla starszych, wtrorki);
- Mariola Krzemień; Liliana Graczyk; Anna Tabor; Izabela Mrzygłód; Grzegorz Burdzy.

6. Sprawy bieżące



Podwyzka dla pani sprzatajacej – Czlonkowie osrodka nie sa zadowoleni z obecnej
wspolpracy, Agnieszka Kopeć stworzy check list na sprzatania.



Aneta Wojcik poprosla o wsparcie finansowe rodziny z jej miasta;



Plan Zajec w Osrosku (plakat) – Agnieszka Lokaj zrobila grafik, Mirek zrobi profesjonalny
plakat;



£60 – koszt ubiegania sie o tablice/gablote informacyjna – A. Lokaj – sprawa w toku;



07/12/19 Ula Kiermasz zlozyla oficjalne zazalenie na czlonkow Klubu Jachtowego w zwiazku z
nagannym zachowaniem podczas zajec szkolnych. A. Lokaj odniosla sie do skargi, co odczytala
podczas zebrania. Klub dostal formalne ostrzezenie, ma 12-miesieczny okres probny na
uzytkowanie osrodka.

7. Nadchodzace wydarzenia
- Konwent Gier Planszowych – 22/02/20, godz. 10.00-22.00 – Bilet/kupon na loterie w
jednym £5; barek + ciasta (Gosia/Eliza), sklepik, goscie z Polski, 13.00-22.00 RPG (sala harcerska).
Prosba do osrodka o zasponsorowanie nagrod;
- Wiola Kalka – samorozwoj – trzy wydarzenia, w kazda niedziele marca, pierwsze 23/02 –
spotkanie z autorka ksiazki o samopomocy;
- 29/03/20 – “Zbieramy na Krzysia” - impreza charytatywna dla dzieci (Aneta poprosila o
wsparcie finansowe do zakupu materialow. Pawel wysunal wniosek o wsparcie organizacji
wydarzenia charytatywnego kwota £100. Wniosek przyjeto przez aklamacje.
- Polish Heritage Day – Bitwa o Anglie – Agnieszka zaapelowala do oddzielnego skladania
wnioskow szkola/osrodek);
- 12/06/20 – Promocja ksiazki – spotkanie z autorka, Anna Partyka;
- Dzien Otwarty – 14/06/20.
8. Sprawy szkolne




08/02/20 – Bal przebierancow (bohaterowie z ksiazek);
28/02/20 – Powrot po przerwie half term;
Monika Nowak odeszla – nowi nauczyciele: Joanna Flak, Katarzyna oraz Piotr;

9. Wolne wnioski




Wspolpraca z Metropolitan Police Polish Association – AL uzgodnila wstepnie, ze raz w
miesiacu czlonkowie ww. zrzeszenia beda mogli miec dyzury w osrodku na rozmowy ze
spolecznoscia.
Segregacja smieci po imprezach - Boguslaw Rutkowski zlozyl wniosek o dodanie do umowy
wynajmu lokalu klauzule dotyczaca segregacji smieci;




Agnieszka Bozzao wyszla z inicjatywa recyclingu dlugopisow i flamastrow, natomiast
Agnieszka Kopec – nakretek na butelki. Szkola zaoferowala wspolprace;
Agnieszka Kopec poinformowala o malym zainteresowaniu klubem Kwoka w Londynie oraz o
koniecznosci zawieszenia dzialalnosci. Czlonkowie przyjeli wiadomosci ze smutkiem.

11. Wyznaczenie terminu walnego zebrania
Termin kolejnego walnego zebrania ustalono na sobote, 6 czerwca 2020, na godz. 17.00.
12. Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania komitetu
Termin kolejnego zebrania komitetu ustalono na czwartek, 23 kwietnia 2020, na godz. 19.00
13. Zakonczenie zebrania godz. 20.55.

