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Protokół z zebrania Komitetu Ośrodka LPC z dnia 22 kwietnia 2020 r 
 

1. Otwarcie posiedzenia Pawel Dokurno pod nieobecność Agnieszki Lokaj, 

godz.18:00 

 

2. Odczytanie porządku obrad – porządek obrad był dostępny na stronie internetowej 

Ośrodka - członkowie zapoznali się z porządkiem obrad indywidualnie – porządek 

obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

3. Odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania – Agnieszka Bozzao – nie było 

zastrzeżeń do protokołu. 

4. Bilans finansowy – Paweł Dokurno 

• Paweł przedstawił bilans finansowy i wytłumaczył jego treść.  

• Pawel ponownie przypomniał o możliwości podpisania deklaracji GIFT AID. 

5. Przyjecie nowych czlonkow LPC 

Agnieszka Kopeć zgłosiła dwie kandydatury: Anny Ciecielskiej i Patryka Skiby. Obie 

kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

6. Sprawy bieżące 

• Walne Zebranie LPC 

- Pawel zaznajomił komitet z procedurami związanymi z tegorocznym Walnym 

Zebraniem. Zebranie odbędzie się jednocześnie w budynku Ośrodka (z 

uwzględnieniem wszelkich procedur bezpieczeństwa w pandemii) oraz wirtualnie 

poprzez SKYPE; 

- Bedzie można głosować na trzy sposoby:  

a) W budynku ośrodka, osobiście, podczas zebrania; 

b) Osobiście poprzez SKYPE; 

c) Korespondencyjnie (A.Lokaj przygotuje formularz do glosowania, który będzie 

można wypełnić również elektronicznie; A. Bozzao poinformuje członków oraz 

roześle link do formularza; P.Dokurno roześle druki pocztą do seniorów - 

cczłonków ośrodka). 

- Slawek Rutkowski zauważył że w przeszłości były popełniane błędy w systemie 

głosowania, toteż w tym roku Komitet ustalił, że nie będzie już możliwości 

upoważnienia członka Komitetu do głosowania w swoim imieniu, tak jak było to 

możliwe w poprzednich latach. Zamiast tego zostanie przygotowany formularz do 

glosowania w wersji fizycznej i elektronicznej umożliwiający wszystkim członkom 

udział w glosowaniu. Wszyscy członkowie otrzymają oficjalne zawiadomienie o 

http://www.osrodeklpc.com/


Walnym Zebraniu, w którym zostaną zawarte wszystkie informacje dotyczące 

glosowań oraz link do elektronicznego formularza. Ponadto wszystkie dokumenty 

objęte glosowaniem (porządek obrad, sprawozdanie z poprzedniego Walnego 

Zebrania, sprawozdanie Prezesa, sprawozdanie Gift Aid, bilans finansowy) będą 

wcześniej dostępne na stronie LPC. Seniorzy oraz członkowie ośrodka, którzy nie 

maja dostępu do internetu otrzymają papierową wersje formularza pocztą z 

koperta zwrotną na adres ośrodka LPC; 

- Pawel zwrócił uwagę, ze na obecną ilość członków ośrodka (62), 17 osób stanowi 

kworum; 

- Ustalono, ze karty do głosowania powinny być zwrócone najpóźniej w dniu 

glosowania; 

- Mirek zaproponował, żeby nagrać krótkie filmiki promujące kandydatów i 

zobowiązał się je nagrać; 

- Sławek zaproponował, żeby dodać paragraf o każdym z kandydatów do karty 

glosowań; 

- Pawel poinformował, ze A.Lokaj przygotuje formularz, na którym będzie imię i 

nazwisko kandydata, kto go nominuje oraz zgoda kandydata, co powinno być 

zrobione w przeciągu nadchodzącego tygodnia; 

- Termin Walnego Zebrania ustalono jednogłośnie na 27 Maja 2021, na godz. 18.30 

 

• Na chwile obecna z budynku ośrodka korzystają jedynie szkoła i parafia. Być może po 

17 Maja będzie można rozpocząć również inne zajęcia; 

 

• Została zawieszona tablica/gablota na ośrodku i na razie jest pusta. Może pomieścić 

maksymalnie 4 kartki formatu A4. Klucz do tablicy jest podwieszony do klucza do 

magazynku. Podczas dyskusji ustalono, iż powinna być odpowiedzialna za gablotę 

jedna osoba, czego podjął się Mirek Kraszewski. 

 

• Oryginalny Polski Orzeł, który wisiał w Sali Konferencyjnej wymaga odnowy. 

 

• Nadal nie odbył się remont kuchni, głownie z powodów sanitarno-pogodowych. 

7. Wolne wnioski 

Nie ma wolnych wniosków. 

 

11. Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania Komitetu 

Następne zebranie komitetu zostało ustalone na 17 czerwca 2021, na godz. 18.30 

 

13. Zakończenie zebrania godz. 19.46 

 
 


