
Protokół z obrad Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM 

Gąbin, 14 czerwca 2021 r. 

 

Posiedzenie Rady Fundacji rozpoczęło się o godz. 1430 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie. 

W obradach udział wzięli Członkowie Rady Fundacji wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 

protokołu oraz Członkowie Zarządu Fundacji wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu. 

Porządek obrad przewidywał: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Wybór Protokolanta. 

3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 24 września 2020 r. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności za 2020 rok. 

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok. 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia sprawozdania z działalności za 2020 rok. 

b) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Kontroli za 2020 rok. 

d) udzielenia absolutorium Zarządowi 

10. Przedstawienie planu pracy na rok 2021- podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 

12. Sprawy różne. 

13. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia Rady Fundacji. 

W zaproszeniu na posiedzenie Rady przewidziano, że w przypadku braku połowy liczby Członków 

w pierwszym terminie, obrady Rady Fundacji odbędą się w drugim terminie: 14 czerwca 2021 r. 

(poniedziałek) o godz. 1500 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15.  

Materiały będące przedmiotem obrad były dostępne na stronie internetowej www.aktywnirazem.pl. 

W przypadku zastępstwa proszono o przybycie z pełnomocnictwem o następującej treści: „Niniejszym 

udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu ……………………………… w celu realizacji prawa głosu na posiedzeniu 

Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM w dniu 14 czerwca 2021r. (data, czytelny podpis)”. 

 

Ad. 1. Przewodnicząca Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM - Pani Barbara Snopek - otworzyła posiedzenie 

Rady Fundacji i przywitała zebranych gości. 

 

Ad. 2. Przewodnicząca obrad Rady Fundacji poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur na protokolanta 

obrad Rady Fundacji. Prezes Zarządu Fundacji – Pani Agnieszka Żukowska – na protokolanta 

zaproponowała Panią Joannę Kieszkowską – Specjalistę ds. administracji, promocji i aktywizacji 

w Stowarzyszeniu LGD AKTYWNI RAZEM – kandydatka wyraziła zgodę. Członkowie Rady Fundacji nie 

zgłosili innych kandydatur. Odbyło się głosowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca obrad Rady poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. 

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zaproponowane następujące osoby: 

1. Agnieszka Lewandowska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  

2. Maria Wojtasik – Członek  Komisji Skrutacyjnej 

3. Ireneusz Kamiński – Członek Komisji Skrutacyjnej 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie. Skład Komisji Skrutacyjnej 

przyjęto jednogłośnie. 

 

http://www.aktywnirazem.pl/
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Ad. 3. Przewodnicząca Rady Fundacji na podstawie § 22 pkt 1 Statutu Fundacji stwierdziła prawomocność 

posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM. 

 

Ad.4. Pani Barbara Snopek poprosiła zebranych o zgłoszenie uwag do porządku obrad.  

Prezes Zarządu poprosiła o dodanie pkt. dotyczącego odwołania członka Rady wskutek jego śmierci. 

Pozostali członkowie Rady nie wnieśli sprzeciwu. Wobec braku uwag zmieniony porządek obrad został 

zatwierdzony jednogłośnie. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Wybór Protokolanta. 

3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 24 września 2020 r. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności za 2020 rok. 

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok. 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

e) przyjęcia sprawozdania z działalności za 2020 rok. 

f) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

g) przyjęcia sprawozdania Komisji Kontroli za 2020 rok. 

h) udzielenia absolutorium Zarządowi 

10. Przedstawienie planu pracy na rok 2021- podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały ws. zmiany w składzie Rady. 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej. 

13. Sprawy różne. 

14. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia Rady Fundacji. 

 

Ad.5. Przewodnicząca Rady Fundacji poprosiła zebranych o zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady 

Fundacji z dnia 24 września 2020 roku informując zebranych, że do biura Fundacji nie wpłynęły uwagi 

odnośnie protokołu.  

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dnia 24 września 2020 roku został zatwierdzony 

jednogłośnie. 

 

Ad.6. Przewodnicząca Rady Fundacji, Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Agnieszkę Żukowską – Prezes 

Zarządu Fundacji o przedstawienie sprawozdania z działalności za 2020 rok.  

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2020 rok.  

 

Ad.7. Przewodnicząca obrad Rady Fundacji poprosiła Prezes Zarządu o przedstawienie rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2020.  

Prezes Zarządu przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za 2020 rok.  

Przewodnicząca obrad Rady Fundacji poprosiła o przedstawienie sprawozdania Komisji Kontroli za rok 

2020. 

Pani Jadwiga Adamska - Członek Komisji Kontroli, poprosiła Prezes Zarządu o przedstawienie sprawozdania 

Komisji Kontroli za 2020 rok. Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie Komisji Kontroli za 2020 rok, w którym 

Komisja zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji z wykonania zadań w 2020 

roku. 

 

Ad.8. W zaplanowanej porządkiem obrad dyskusji nie poruszono żadnych zagadnień. 
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Ad.9. Przewodnicząca obrad Rady Fundacji zgodnie z porządkiem obrad, odczytując poszczególne projekty 

uchwał, poprosiła zebranych o podjęcie uchwał w sprawach przyjęcia i zatwierdzenia zgodnie z § 20 ust.2 

statutu sprawozdań: 

a) sprawozdania z działalności Fundacji za 2020 rok. 

Przewodnicząca obrad Rady Fundacji odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. Uchwałę 

nr 1/RF/21 Rada Fundacji przyjęła jednogłośnie. Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Fundacji za 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Sprawozdanie z działalności 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

b) sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacje ogólne oraz informacje do 

bilansu) za 2020 r. 

 Przewodnicząca obrad Rady Fundacji odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. Uchwałę 

nr 2/RF/21 Rada Fundacji przyjęła jednogłośnie. Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacje ogólne oraz informacje do bilansu) za 2020r. 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

c) sprawozdania Komisji Kontroli za 2020 rok. 

Przewodnicząca obrad Rady Fundacji odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. Uchwałę 

nr 3/RF/21 Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Uchwała ws. zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Kontroli za 2020 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Sprawozdanie 

Komisji Kontroli stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji z wykonania zadań za 2020 rok. 

 Przewodnicząca obrad Rady Fundacji odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. Uchwałę 

nr 4/RF/21 Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Uchwała ws. udzielenia 

absolutorium Zarządowi Fundacji z wykonania zadań za 2020 rok stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad.10. Przewodnicząca obrad Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie planu pracy na rok 2021. Pani 

Prezes przedstawiła i omówiła plan pracy na rok 2021 prosząc zebranych o uwagi i propozycje do ujęcia 

w planie pracy na rok bieżący. 

Pani Prezes poinformowała zebranych o planowanych do realizacji grantach.  

Otrzymane granty łącznie: 82 tys.  Wymagany wkład własny: 4.351 zł. 

Po dyskusji członków Fundacji ws. przedstawionego planu pracy i możliwych do realizacji działań, 

Przewodnicząca obrad Rady Fundacji zgodnie z porządkiem obrad zarządziła głosowanie. Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5/RF/21 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2021 rok stanowi załącznik 

nr 7 do protokołu. Plan pracy stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

 

Ad.11. Pani Barbara Snopek przestawiła zebranym wniosek Zarządu Fundacji ws. zmiany w składzie Rady 

Fundacji poprzez odwołanie wskutek śmierci z funkcji członka Rady p. Adama Sierockiego reprezentującego 

PPH ANNA (sektor gospodarczy, gm. Łąck).  

Wobec braku uwag Przewodnicząca obrad Rady Fundacji zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad 

zarządziła głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 6/RF/21 w sprawie odwołania 

członka Rady stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.12. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Rady oddała głos Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej, z prośbą o przedstawienie protokołu Komisji.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad.13. W sprawach różnych poruszono następujące zagadnienia.  

Pani Prezes zaprosiła zebranych do udziału w jednym z szeregu realizowanych grantów - warsztatach 

podwyższających kompetencje rodzicielskie i świadomość ekologiczną. Zaproszenie stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 
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Ad.13. Wobec nie zgłoszenia innych spraw w trakcie posiedzenia Pani Barbara Snopek podziękowała 

zebranym Członkom Rady i Zarządu Fundacji za przybycie oraz za udział w posiedzeniu Rady Fundacji 

AKTYWNI RAZEM i zakończyła posiedzenie. 

 

 

 

           Barbara Snopek 

Przewodnicząca obrad Rady Fundacji 

         

Protokołowała: Joanna Kieszkowska    

Sprawdziła: Agnieszka Żukowska  

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności Członków Rady Fundacji. 

2. Lista obecności Członków Zarządu Fundacji. 

3. Uchwała nr 1/RF/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za 2020 rok. 

4. Uchwała nr 2/RF/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków 

i strat, informacje ogólne oraz informacje do bilansu) za 2020 rok. 

5. Uchwała nr 3/RF/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kontroli za 2020 rok. 

6. Uchwała nr 4/RF/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2020 rok. 

7. Uchwała nr 5/RF/21 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2021 rok. 

8. Uchwała nr 6/RF/21 w sprawie odwołania członka Rady Fundacji. 

9. Protokół Komisji Skrutacyjnej.  

10. Zaproszenie do udziału w warsztatach podwyższających kompetencje rodzicielskie i świadomość 

ekologiczną. 

 

 


