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Protokół z Walnego Zebrania Członków 

Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek” 
 
 
W dniu 17.03.2010 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Bydgoskiego Towarzystwa 
Hipoterapeutycznego „Myślęcinek”. 
Prezes BTHip pani Ewa Ziętak powitała wszystkich przybyłych i zaproponowała pana Andrzeja Matczaka 
na prowadzącego zebranie. Zebrani jednogłośnie przyjęli pana Matczaka. Prowadzący przedstawił 
porządek zebrania, który jednogłośnie został przyjęty. Następnie wybrano protokolanta oraz członków 
komisji mandatowo-skrutacyjnej: 
• panią Violettę Pociask na protokolanta,  
• do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: panią Irenę Koprowską-Kaczmarek, pana Macieja Masiaka i 

panią Dorotę Chełkowską. 
Komisja Mandatowa stwierdziła, że na zebraniu obecnych jest 20 osób uprawnionych do głosowania, 
spośród 55 członków zwyczajnych Towarzystwa. Komisja Mandatowa ogłosiła, że zgodnie z § 26 Statutu 
Towarzystwa ze względu na brak kworum zebranie w I terminie jest nieważne.  
Po odczekaniu do wyznaczonego terminu Komisja Mandatowa stwierdziła, że Walne Zebrania w II 
terminie jest ważne i uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę 
obecnych członków zwyczajnych.  
Zgodnie z porządkiem zebrania członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania dotyczące działalności 
Towarzystwa w 2010 roku: pani Ewa Ziętak przedstawiła ramowe sprawozdanie merytoryczne, pani 
Joanna Cywińska oraz pani Irena Koprowska-Kaczmarek, prowadząca księgowość Towarzystwa 
przedstawiły sprawozdanie finansowe. Na koniec wiceprezes pan Andrzej Matczak przedstawił 
sprawozdanie Zarządu z działalności  Towarzystwa w 2010 roku. 
Następnie pan Zbigniew Pietruszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół 
oceniający pracę Zarządu w minionym roku, wnioskując o udzielenie absolutorium dla Zarządu za pracę w 
2010 roku. 
W kolejnym punkcie odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwał.  
Członkowie Towarzystwa podjęli następujące uchwały:  
1. Uchwała WZ 1/2011 o zatwierdzeniu ramowego sprawozdania merytorycznego za rok 2010.  
2. Uchwała WZ 2/2011 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010. 
3. Uchwała WZ 3/2011 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2010 roku. 
4. Uchwała WZ 4/2011 o udzieleniu absolutorium Zarządowi za działalność w 2010 roku. 

Kolejnym punktem było przedstawienie planów Towarzystwa na 2011 rok. Pani prezes zapowiedziała, że 
w bieżącym roku planowane są: 
- spływ kajakowy po Brdzie na przełomie maja i czerwca,  
- biwak w dniach 18-19 czerwca, 
- mecze piłki nożnej we wrześniu.  
Imprezy będą dotowane częściowo przez Gminę Osielsko 
Pani prezes przedstawił plany związane ze zmianą miejsca prowadzenia zajęć. Przedstawiła bieżące 
działania Zarządu dotyczące przede wszystkim rozmów prowadzonych z LPKiW.  
Pani Ewa Ziętak przedstawiła również regulamin regulujący zasady korzystania z zajęć oraz zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć. Regulamin zostanie przedstawiony do akceptacji opiekunom 
każdego z pacjentów indywidualnie. 
Kolejnym punktem były wolne wnioski. Nikt z zebranych nie zabrał głosu, na tym więc zebranie 
zakończono. 
 
 
 

Protokół sporządziła 
Violetta Pociask 
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