
Protokół z posiedzenia Komitetu LPC w dniu 27 maja 2021 r 

1. Otwarcie posiedzenia - prezes Zarządu Ośrodka LPC, Agnieszka Lokaj; sekretarz, Agnieszka 

Bozzao, godz.18:35 

Obecność: A.Łokaj, A.Bozzao, T.Zarzycki, E.Nowosielska, G.Lisik-Hulak, A.Wojcik, P.Dokurno, 

R.Szarama, B.Rutkowski, A.Badura, A.Ciecielska, U.Kiermasz.  

 

Wirtualnie zaglosowali: A. Nastaga, M. Libera, E. Coffield, J. Gut-Nidecka, E. Bilas, D. 

Nazarewicz, A. Tabor, M. Zalejasz, M. Luc, E. Rowntree, J. Hebovija, M. Rzucidlo, K. 

Smilewicz, M. Krzyzan, M. Jurkiewicz, K. Detko-Samplawska, J. Rejmer, D. Łapinska, A. 

Kopeć 

 

2. Kilka dni wcześniej zmarła pani Danuta Kwaśny, wieloletni Powiernik Polskiego Ośrodka 

Lewisham. Na wniosek Pawła Dokurno uczciliśmy pamięć pani Danusi chwilą ciszy. 

 

3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad – porządek obrad był dostępny na stronie internetowej 

ośrodka - członkowie zapoznali się z porządkiem obrad indywidualnie – porządek obrad 

przyjęto jednogłośnie. 

 

4. Odczytanie protokołu z ostatniego walnego zebrania – Agnieszka Łokaj – 29 osób przyjęło 

protokół, 1 była przeciw i 2 się wstrzymały. 

 

5. Sprawozdania za ubiegły rok: 

 

- Odczytanie sprawozdania Prezesa podsumowujące ostatnie 12 miesięcy w pandemii 

(A.Lokaj); 28 osób przyjęło sprawozdanie, 1 osoba była przeciw i 3 osoby się wstrzymały; 

 

- Odczytanie sprawozdania Gift Aid (P.Dokurno)* (28 osób przyjęło sprawozdanie, 1 osoba 

odrzuciła, 3 się wstrzymały). 

5. Bilans finansowy – Paweł Dokurno 

• Paweł przedstawił bilans finansowy i wytłumaczył jego treść;  

• Pawel ponownie przypomniał o możliwości podpisania deklaracji GIFT AID; 

• Pawel przypomniał, że audyt od księgowego nie podlega głosowaniu. 

Wniosek: Pawel Dokurno – Ponieważ raport księgowego prawie nigdy nie jest gotowy na 

Walne Zebranie (zwykle odbywające się 6-8 tygodni po zamknięciu roku finansowego), toteż 

skarbnik powinien być zobowiązany do przedstawiania rocznego raportu na Walnym Zebraniu. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

5. Wybór członków Komitetu – glosowanie –  

*** 

Po przeprowadzeniu glosowania w skład nowego Komitetu wchodzą: 

- A. Łokaj (28 głosów) 



- A. Badura (19 głosów)  

- J. Gut-Nidecka (14 głosów)  

- U. Kiermasz (30 głosów)  

- A. Kopeć (24 glosy)  

- M. Kraszewski (22 glosy)  

- M. Lisik-Hulak (17 głosów)  

- A. Wójcik (19 głosów)  

- M. Zalejasz (15 głosów)  

- T. Zarzycki (22 glosy)  

DO komitetu w tym roku nie wszedl  

- B. Rutkowski (13 głosów) – najnizsza ilosc glosow 

 

7. Wolne wnioski 

- B.Rutkowski złożył wniosek o powiększenie liczby członków komitetu do 14 osób. Wniosek został 

odrzucony. 

A.Łokaj złożyła wniosek o zrewidowanie rejestru członków ośrodka LPC, włączając rodziców dzieci 

uczęszczających do szkoły sobotniej, w celu utworzenia jednej bazy danych. Wniosek przyjęto 

jednogłośnie z uwzględnieniem potrzeby uzyskania pozwolenia od rodziców. 

11. Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania komitetu 

Następne zebranie Komitetu Ośrodka, na którym członkowie Komitetu wybiorą spośród siebie 

Prezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza, zostało ustalone na 17 czerwca 2021, na godz. 18.30. 

13. Zakończenie zebrania godz. 19.19 

 


