Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
13.12.2014 o godz. 11.30 w restauracji Avangarda w Krakowie
Lista obecności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maria Krygowska-Doniec
Krystyna Guniewska
Marek Krygowski
Izolda Mila
Marcin Doniec
Nobert Kroemeke
`
Robert Sowiński

– prezes Zarządu
– wiceprezes
– wiceprezes - online
– skarbnik
– sekretarz
– członek - online
– członek

Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Powitanie
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 18.10.2014 i jego zatwierdzenie.
VII Zjazd Rodu Krygowskich – wybór miejsca i wstępny program
Uzupełnienie zmian statutowych i sprawa regulaminu składek członkowskich
Omówienie sprawy zaległych składek członkowskich
Sprawa karty płatniczej
Sprawy genealogiczne
Wolna dyskusja
Ustalenie terminu i miejsca kolejnego zebrania Zarządu

Porządek spotkania:
Ad 1. Spotkaliśmy się w restauracji Avangarda w Krakowie.
Ad 2. Zebrani zapoznali się z protokołem z ostatniego zebrania z dnia 18.10.2014. Protokół
został przyjęty uchwałą nr 1.
Ad.3. VII Zjazd Rodu Krygowskich.
Czas zacząć zastanawiać się nad ramowym programem i miejscem kolejnego zjazdu, który
odbędzie się w roku 2016 w okresie wakacyjnym, może w dniach 28-31 lipca od czwartku do
niedzieli albo tez może w dniach 28-31 lipca albo od 25 do 28 sierpnia od czwartku do
niedzieli.
Jeśli chodzi o program, to musimy zaplanować Walne Zgromadzenie członków SRK już na
pierwszy dzień zjazdu np. w czwartek po obiadokolacji o godz. 17.30, żebyśmy mogli
spokojnie zakończyć obrady i wybory do nowych władz SRK, później zorganizować pierwsze
zebranie nowo wybranego Zarządu.
Doszłam do wniosku, że zjazdy rodzinne nie muszą się odbywać zawsze w miejscach
związanych z Krygowskimi. Leszek Doniec i Joasia Rzeszótko podali dwie interesujące dla
wszystkich propozycje:
1. Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Morsko Plus na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej (http://www.morsko.com.pl/)
2. Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, 50 km od Krakowa
(http://www.centrumborek.pl/osrodek/o_osrodku)
Ośrodki te oferują wiele atrakcji, które zainteresują wszystkich z dziećmi.

Zarząd zadecydował, że najpierw wystosuje pisma do wymienionych wyżej ośrodków
z prośbą o przedstawienie swoich ofert odnośnie zjazdu i wybierze ten, które oferuje lepsze
warunki. Potem poinformujemy wszystkich.
Ad.4. Należy uzupełnić propozycje zmian statutowych w następujących punktach:
§28
1.
Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 3 lata przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§34
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) Uchwalenie regulaminu opłacania składek członkowskich
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8) przyjmowanie i skreślanie członków,
9) opracowywanie wniosków do decyzji Walnego Zgromadzenia w zakresie nabywania,
zbywania i obciążania majątku oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Powinniśmy po Nowym roku, najpóźniej w lutym rozesłać projekt zmian statutowych oraz
regulaminu opłacania składek członkowskich do wszystkich członków SRK z prośbą o
nadesłanie wszelkich uwag i propozycji.
Ad.5. Omówienie sprawy zaległych składek członkowskich – Izolda Mila
Dużo osób uregulowało zaległe składki członkowskie, ale zostało jeszcze trochę zaległości,
czyli:
Zaległości w składkach za 2014 - 36 osób
2013 - 8
2012 - 2
2011 - 4
2010 - 4
Trzeba zadzwonić do Daniela Krygowskiego z linii odrzykońskiej I i II, który prosił
o anulowanie zaległych składek członkowskich od jego wstąpienia do SRK w roku 2011.
Zaproponowaliśmy mu, żeby przysłał pismo o anulowanie i wypełnił nową deklarację
członkowską. Przystał na to, ale nie zrobił tego jeszcze (zadanie dla Krystyny Guniewskiej).
Ad.6. Sprawa karty bankomatowej
Izolda Mila dzwoniła do banku i dowiedziała się, że:
- wydanie karty i wznowienie kosztuje 50 zł
- prowizja za wypłatę gotówki w kraju wynosi 5 zł, a za granicą 10 zł.
Wniosek można wziąć ze strony banku.
Więc załatwmy kartę na nazwisko Izoldy Mila jako skarbnika Zarządu SRK (Uchwała nr 2).

Ad.7. Sprawy genealogiczne:
1. Zablokowanie dla zainteresowanych członków SRK terminu osobistych kwerend
w Archiwum Abpa E. Baziaka w Krakowie.
Mamy zarezerwowane 3 dni: 26-28.01.2015. Skorzysta z tego terminu członek SRK
Wiesław Krygowski z Tych, o czym poinformowałam archiwum.
Wiesław tam znalazł wcześniej rodzeństwo Teofila Krygowskiego i będzie dalej
szukał informacji o tej rodzinie w parafii Dalatyn.
Ad. 8. Termin kolejnego zebrania – luty albo marzec w Rzeszowie (?).
Protokółował: Marcin Doniec

Uchwała nr 1 z dnia 13.12.2014
Zarząd bez uwag zatwierdził protokół zebrania z dnia 18.10.2014.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2 z dnia 13.12.2014
Zarząd podjął uchwałę o wyrobieniu karty bankomatowej dla potrzeb SRK. Kartę będzie
posiadał skarbnik Izolda Mila.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

