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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „BLISKO 
DZIECKA” ZA 2009 ROK.
  
I Metryczka stowarzyszenia

1.Pełna nazwa 
   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „BLISKO DZIECKA”
   Organizacja Pożytku Publicznego

2. Zarząd 
   Prezes: Urszula Weber-Król
   Wiceprezesi: Elżbieta Świątkowska, Zofia Gutowska 
   Skarbnik: Rozalia Kranc
   Członkowie Zarządu: Teresa Jackowska, Anna Antczak, Barbara Wojciechowska,

2.Data rejestracji
   04 marzec 2005r 

3.Kontakt:
   99-320 Żychlin, ul. Krasickiego 14
   tel. 024)2851306 
   tel. kom. 666841123
   E mail: blisko_dziecka@interia.pl

4.Nr KRS 0000 229817
   
5.Nr konta bankowego
   Bank PEKAO S.A. 24124031901111001006053294

6.Liczba członków
   Stan na 31.12.2008 – 32
           Przyjętych      -  3 osoby
           Skreślonych    -  0 osoby
    Stan na 31.12.2009 – 35

II.     DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

1.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

2.  Misja i cel statutowy
Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie niepełnosprawnej, z 
autyzmem,  z  rodzin  patologicznych,  niewydolnych  wychowawczo  oraz  z  rodzin 
dotkniętych  długotrwałym bezrobociem.  Zarząd  działał  zgodnie  z  ustaloną  w statucie 
misją i celami. 

3.Cele, formy i metody działalności
Zgodnie z &3 statutu Stowarzyszenie prowadzi:

- działalność edukacyjno – profilaktyczną, terapeutyczno – korekcyjną,
- działalność informacyjno-konsultacyjną,
- działalność z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu,
- rehabilitację społeczną i medyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
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- angażuje  się w pomoc w społecznym włączeniu  młodzieży niepełnosprawnej  w 
politykę  Unii  Europejskiej,  działania  służące  przestrzeganiu  praw 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,

- działania  z  zakresu  pomocy  społecznej,  pracy  środowiskowej,  działalność 
charytatywną, wspiera finansowo inicjatywy młodzieżowe

Cele statutowe realizowane są poprzez różnorodne formy: wyjazdy na basen, wycieczki 
edukacyjne,  konkursy,  kampanie  parkingowe,  turnusy  rehabilitacyjne,  kampanie 
antynikotynowe  i  przeciw  narkotykom,  rozwijanie  współpracy  z  władzami 
samorządowymi,  współpraca  z  innymi  organizacjami,  która  służy  kształtowaniu 
proeuropejskiej  polityki  społecznej  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  szczególnie 
niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.

4. Opis zdarzeń prawnych 
Zdarzenia prawne w 2009r:

- pozyskanie dotacji w ramach umów:
a) Umowa  Nr  64/2009  z  dnia  08.04.2009r.  ze  Gminą  Żychlin  –  w  sprawie 

dofinansowania  zadania  publicznego  Nr  17  „Krajoznawstwo  oraz  wypoczynek 
dzieci i młodzieży”  z terenu gminy Żychlin.

b) Umowa Nr  6/2009  z  dnia  20.05.2009r.  ze  Starostą  Kutnowskim –  w  sprawie 
dofinansowania turystyki osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kutnowskiego 
„Aktywny wypoczynek w wodzie”.

c) Umowa  darowizny  z  dnia  10.10.2009r.  z  Fundacją  Energia  na  działalność 
statutową.

5. Zrealizowane działania statutowe:

- Działania rehabilitacyjno – wypoczynkowe 
Zorganizowanie  wyjazdu  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  na  turnus 
rehabilitacyjny  do  Zakopanego  w  terminie  14.07  –  28.07.2009r.  Dzięki 
dofinansowaniu  Banku  PEKAO  S.A,  firmy  Nord  Partner  oraz  funduszy  z  1% 
wyjechała 25 osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  z opiekunami z 
powiatu kutnowskiego. Koszt turnusu na 1 dziecko wynosił 1200 zł. 

- Wyjazdy integracyjne na basen
Zorganizowanie wyjazdów na basen do Gostynina (35km) – po 5 wyjazdów raz w 
tygodniu w m-cach czerwiec - wrzesień. Uczestnikami była łącznie 35 – osobowa 
grupa w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna (15 osób) oraz uczniowie Zespołu 
Szkół  Nr  1  (20  osób)  z  gminy  Żychlin.  Stowarzyszenie  zapewniło  czepki  oraz 
sprzęt do gier ruchowych w wodzie. Wszyscy uczestnicy znajdowali się pod opieką 
2 ratowników, 2 pedagogów, 2 członków stowarzyszenia, rodziców oraz młodych 
wolontariuszy.  Wyjazd był  niezwykle  istotny  z uwagi  na  stworzenie  możliwości 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wodzie, efektywne spędzenie 
wolnego czasu, integrację młodzieży niepełnosprawnej i zdrowej.
Wyjazdy były możliwe dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Żychlin i PFRON.

- Działania  przeciw  ubóstwu i  wykluczeniu  społecznemu,  na  rzecz  praw 
osób z niepełnosprawnością  
a)  Opracowano  i  przesłano  informacje  na  VIII  Konwencję  Ruchu  przeciw 
Bezradności Społecznej u Rzecznika Praw Obywatelskich o lokalnych strategiach 
przeciwdziałania  ubóstwu  dzieci  i  młodzieży  oraz  propozycje  zmian  prawa  w 
zakresie: dostęp do zdrowia, edukacja, pomoc socjalna, praca, współfinansowanie 
placówek, dostęp do zdobyczy cywilizacyjnych, orzecznictwo i prawo.

b) Opracowano dokument na Europejskie Spotkania Dialogu i Solidarności o tym 
co wpływa na wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Wskazano m.in.: 
zły system wsparcia od urodzenia do dorosłości, utrudniony dostęp do zdobyczy 



cywilizacyjnych,  chory  system  NFZ,  niską  rentę,  zabieranie  prawa  do  rent 
socjalnych, zły system orzekania o niepełnosprawności. Wśród metod rozwiązania 
problemów  powinna  być:  zmiana  prawa,  program  wspomagania  rodziny, 
odpowiedzialność  pracownika  socjalnego  za  koordynację  pracy  specjalistów  z 
osobą  niepełnosprawną,  rehabilitacja  na  szczeblu  gminy,  rozwinięcie  usług 
asystenckich,  wzrost  dochodów  z  tyt.  rent  i  emerytur  adekwatny  do  wzrostu 
kosztów  utrzymania.  Zwrócono  uwagę,  że  o  uzyskaniu  orzeczenia  powinny 
decydować braki w sprawności organizmu a nie kaprysy lekarzy.

c)   Uczestniczono  (3  osób)  w  warsztatach  i  spotkaniach  realizowanych  przez 
stowarzyszenie  ATD  Czwarty  Świat,  które  przygotowuje  osoby  dotknięte 
ubóstwem do europejskich spotkań w Brukseli.

d)  Wysłano  Uwagi  do  Strategii  UE  2020  do  Komisji  Europejskiej,  w  których 
zawarto m.in. tezy: włączenia polityki przeciwdziałania ubóstwu (z humanizacją 
usług  socjalnych  i  społecznych)  do  wiodących  priorytetów,  stworzenia  pakietu 
legislacyjnego z gwarantowanym dochodem minimalnym, solidarne współdziałanie 
instytucji  w celu zahamowania nierówności,  redukcję przepaści  między polityką 
gospodarczą  i  społeczną,  recenzowanie  działań  państw  europejskich  oraz 
monitorowanie polityk pod względem wpływu na ubóstwo i nierówności. Wskazano 
konieczność wzmocnienia  polityki  aktywizacji  zawodowej i  wsparcia  dla  osób z 
niepełnosprawnością  oraz  kontynuowania  Programu  Młodzież.  Sformułowano  i 
wysłano apel do mediów, stowarzyszeń, TVP, TVN.

- e)  Opracowanie i przekazanie lokalnym mediom informacji o znaczeniu roku 2010 
jako  Europejskiego  Roku  Walki  z  Ubóstwem  i  Wykluczeniem  Społecznym,  o 
znaczeniu  Dnia  Walki  z  Ubóstwem,  o  działaniach  platformy  społecznej  EAPN, 
europejskich  spotkaniach  osób  doświadczających  ubóstwa  i  wykluczenia 
społecznego.

- f)  Monitorowanie  działań  samorządowych  i  krajowych  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych  –  w  tym  zakresie  opracowano  uwagi  i  propozycje  do: 
Krajowego  Planu  Działań  Na  Rzecz  Integracji  Społecznej  na  lata  2008-2010, 
Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych Miasta  Kutno  i  Gminy Żychlin 
(ankieta),  obchodów  Europejskiego  Roku  Walki  z  Ubóstwem  i  Wykluczeniem 
Społecznym,  do  PFRON i  Pełnomocnika  Rządu ds.  Osób Niepełnosprawnych.  Z 
ramienia stowarzyszenia przeprowadzono konsultacje (dwa spotkania) z działem 
inwestycji  Urzędu  Miasta  Kutno  dotyczące  dostępności  inwestycji  aquaparku  w 
Kutnie dla osób niepełnosprawnych. Wniesiono do projektu kilka uwag.

- g) dystrybucja magazynu „Integracja” (MGOS Żychlin, Przychodnia w Żychlinie i 
Kutnie)

- Działania z zakresu pomocy społecznej
Kontynuowanie  działań  w  zakresie  powstania  ośrodka  edukacyjno  – 
rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Rozpatrzono możliwości 
lokalowe w powiecie kutnowskim, propozycje działań w innym województwie oraz 
możliwości źródeł finansowania.

Wymiana młodzieży
Nawiązano kontakt z trzema organizacjami zagranicznymi, celem zorganizowania 
wymiany  międzykulturowej  młodzieży  w  2010r.  Przygotowano  angielski  opis 
stowarzyszenia i przetłumaczono wnioski dla partnera.

Działania charytatywne 
Udział  w  akcji  ogólnopolskiej  Banków  Żywności  „Podziel  się  posiłkiem”.  Przy 
współpracy młodzieży i pedagogów z Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie zebrano w 



sklepie sieci Biedronka w Żychlinie 300kg żywności, którą obdarowano 16 ubogich 
rodzin z gminy.

Dzięki  współpracy  z  Bankiem  Żywności  w  bieżącym  roku  dożywiono  uczniów 
gimnazjalnych korzystających ze stołówki Zespołu Szkół w Żychlinie na wartość 
ogólną 46 176,23PLN (ponad 8tys.kg).

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1.Zebrania Zarządu 
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 8 zebrań, na których podjął 18 Uchwał. 

Protokół  Zebrania Zarządu NR 1/09 z dnia 08.01.2009 r.
      

Uchwała Zarządu Nr.47 o pełnomocnictwie
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o ustanowieniu stałego 
pełnomocnika  Zarządu  ds.  problemów  osób  niepełnosprawnych  w  osobie  Pani  Marii  Górecznej  celem 
reprezentowania Zarządu we wszystkich działaniach dotyczących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Na zebraniu obecnych było 5 członków Zarządu oraz 2 członków zwyczajnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 7 osób stanowiących  100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół Zebrania Zarządu NR 2/09 z dnia 26.02.2009 r. 
      

Uchwała zarządu Nr 48 o przystąpieniu Stowarzyszenia do Rady Organizacji Pozarządowych 
Województwa Łódzkiego
Zebrany  w  dniu  dzisiejszym  Zarząd  stowarzyszenia  „Blisko  dziecka”  podejmuje  decyzję  o  przystąpieniu  
Stowarzyszenia  do  Rady  Organizacji  Pozarządowych  Województwa  Łódzkiego  delegując  do  niej  dwóch 
członków Zarządu:

1. Panią Elżbietę Świątkowską
2. Panią Zofię Gutowską 

Zarząd zapoznał się ze statutem Rady Organizacji  Pozarządowych  Województwa Łódzkiego oraz ustalił,  że 
dokumenty skompletowane będą i wysłane po wyborach nowego Zarządu – w m-cu kwietniu 2009r.
Na zebraniu obecnych było 4 osoby.
Za podjęciem uchwały głosowało 4 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół Zebrania Zarządu NR 3/09 z dnia 02.03,.2009 r.

Uchwała zarządu Nr.48  o przyjęciu nowych członków 
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu nowych 
członków stowarzyszenia w osobach:
1.Dariusz Bujalski zam. Kutno
Na zebraniu obecnych było 6 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących  100 % obecnych członków  Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 4/09 z dnia 13.03.2009 r.

Uchwała Zarządu Nr.49 o ukonstytuowaniu się Zarządu
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o ukonstytuowaniu się 
Zarządu w składzie:
!. – prezes Urszula Weber - Król
2.– wiceprezes Elżbieta Świątkowska
3.– wiceprezes Zofia Gutowska
4. – skarbnik Rozalia Kranc
5.– członek Anna Antczak
6.– członek Teresa Jackowska
7. – członek Barbara Katarzyna Wojciechowska



Na zebraniu obecnych było 7 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 7 osób stanowiących  100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym

Uchwała zarządu Nr 50 o zmianie wyceny pracy wolontariusza
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę  o zmianie wartości 
przyjmowanych do wyceny pracy wolontariusza - będącej podstawą  realizowanych programów w wartości 
niefinansowej.  Powyższe  jest  konieczne  z  uwagi  na  konieczność  urealnienia  obowiązujących  stawek,  jest  
dostosowane do warunków rynku lokalnego.
Z dniem dzisiejszym do wyceny pracy wolontariusza będą przyjmowane następujące wartości:
-  praca opiekunów i wolontariuszy: 15zł / 1h 
- sprzątaczka, pracownik fizyczny:   10zł / 1h
- księgowa:                                        25zł / 1h
- specjaliści, instruktorzy                   30zł / 1h
- doradcy, psycholodzy                      35zł /1h
- koordynator                                     40zł / 1h
Na zebraniu obecnych było 7 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 7 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 5/09 z dn. 13.05.2009 r.  

Uchwała zarządu Nr 51 o przystąpieniu Stowarzyszenia do Związku Stowarzyszeń ‘Koalicja na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością
Zebrany  w  dniu  dzisiejszym  Zarząd  stowarzyszenia  „Blisko  dziecka”  podejmuje  decyzję  o  przystąpieniu  
Stowarzyszenia do Związku Stowarzyszeń „Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością”.
Do reprezentowania Stowarzyszenia delegujemy dwóch członków Zarządu:

1. Panią Elżbietę Świątkowską
2. Panią Urszulę Weber-Król 

Zarząd zapoznał się ze statutem Koalicji oraz ustalił, że dokumenty skompletowane będą i wysłane po wyborach  
nowego Zarządu.
Na zebraniu obecnych było 5 osób z Zarządu oraz księgowa.
Za  podjęciem uchwały głosowało  5 osób  z  Zarządu  stanowiących  100 % uprawnionych  do  głosowania  na 
zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.  

      
Uchwała zarządu Nr 52 o zorganizowaniu obchodów 5-lecia stowarzyszenia
Zebrany  w  dniu  dzisiejszym  zarząd  stowarzyszenia  „Blisko  dziecka”  podejmuje  uchwałę  o  uroczystym 
zorganizowaniu obchodów 5-lecia Stowarzyszenia pod hasłem „Koncert z naszych stron”.
Uroczystość  taka byłaby okazją do zapoznania się  z osiągnięciami i  działaniami Stowarzyszenia przez  
szeroki  krąg  odbiorców,  pozyskania  nowych  fundatorów  dla  dzieci  i  młodzieży  szczególnie 
niepełnosprawnej  z  powiatu  kutnowskiego  oraz  przyczyniłaby  się  do  szerokiej  promocji  regionu 
kutnowskiego.
Na zebraniu obecnych było 7 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 7 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 6/09, z dnia 01.09,.2009 r.
      

Uchwała zarządu Nr.53  o przyjęciu nowych członków 
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu nowych 
członków stowarzyszenia w osobach:
1.lidia Lewandowska zam. Dzierżoniów
Na zebraniu obecnych było 6 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących  100 % obecnych członków  Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Uchwała zarządu Nr 54 o  przystąpieniu do ogólnopolskiej 
            akcji „Podziel się posiłkiem”



Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” w Biedronce w Żychlinie i zebrane artykuły przekazane zostaną 
ubogim rodzinom z terenu Żychlina.
Na zebraniu obecnych było 6  osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu w tym 5 członków 
Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 7/09 z dnia 02.12.2009 r.

Uchwała zarządu Nr.55 o przyjęciu nowych członków 
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu nowych 
członków stowarzyszenia w osobach:
1.Katarzyna Fabiszewska zam. Żychlin
Na zebraniu obecnych było 5 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 5 osób stanowiących  100 % obecnych członków  Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

      
Uchwała zarządu Nr.56 o ustanowieniu honorowych wyróżnień
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o ustanowieniu dwóch 
honorowych wyróżnień  w postaci grafiki o nazwie:

1. Anioł Jednego Procentu
2. Anioł Wielkiego Serca

Z okazji 5-lecia stowarzyszenia postanawiamy uhonorować 1 osobę wyróżnieniem Anioł Jednego Procentu oraz 
12 osób wyróżnieniem Anioł Wielkiego Serca za wkład wniesiony w finansowanie potrzeb dzieci i młodzieży.  
Lista uhonorowanych osób będzie załącznikiem do niniejszej uchwały.
Na zebraniu obecnych było 5 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 5 osób stanowiących  100 % obecnych członków  Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Uchwała zarządu Nr. 57 o założeniu subkonta 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o założeniu subkonta 
na środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2009”  w Banku 
PEKAO S.A.
Na zebraniu obecnych było 5  członków zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 5 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 8/09 z dn. 28.12.2009 r
               
Uchwała Zarządu Nr. 58  o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia Członków na dzień 13 luty 2010r. z następującym programem i miejscem:

1. Zarząd  stowarzyszenia  zaprasza  na  Walnego  Zgromadzenia  Członków na  dzień   13  luty 2010r   o 
godz.11.00 -pierwszy termin, godz.11.15 -drugi termin

2. Zebranie odbędzie się w sali stołówki LO  w Żychlinie
3. Program Walnego Zgromadzenia Członków:

              z następującym porządkiem dziennym:
 Powitanie i wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 Przyjęcie porządku obrad,
 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków  
 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2009
 Sprawozdanie finansowe za rok 2009
 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009
 Informacja o składkach i stanie kasy,
 Projekt zmian w statucie,
 Przedstawienie propozycji programu działań na 2010
 Dyskusja oraz podjęcie stosownych uchwał,
 Sprawy różne i zakończenie   



Porządek obrad, w tym projekty założeń programowych oraz propozycje uchwał do wglądu w siedzibie 
Stowarzyszenia przy ul. Krasickiego 14 w Żychlinie.

Na zebraniu obecnych było 6  osób..
Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Uchwała zarządu Nr 59 o darowiźnie Fundacji Energa
Zebrany  w dniu  dzisiejszym  zarząd  stowarzyszenia  „Blisko  dziecka”  podejmuje  uchwałę  o  przeznaczenie 
uzyskanej  od  Fundacji  Energa  darowizny  w  wysokości  6700zł  na  pomoc  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnej:
- dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w wysokości 4000zł oraz
- imprezę kulturalną z okazji Dnia Dziecka na Zamku w Oporowie dn.4 czerwca 2010 w wysokości 2 700zł.
 Na zebraniu obecnych było 6 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Uchwała Zarządu Nr. 60 o programie działania Stowarzyszenia na rok 2010r.
Zarząd stowarzyszenia ”Blisko dziecka” ustala następującą propozycję Programu Działania Stowarzyszenia w 
roku 2010:
Preliminarz przychodów:                                                                                       84 058 PLN
Preliminarz wydatków:                                                                                         84 058 PLN
W zebraniu uczestniczyło  6  osób. Uprawnionych do głosowania 6 osób. Za podjęciem uchwały głosowało. 6 
osób, stanowiących 100.% uczestniczących w zebraniu. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Zarządu Nr. 61 o przeksięgowaniu  1% z 2009r. na rok 2010r.
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia ”Blisko dziecka” ustala przeksięgowanie niewydatkowanych 
funduszy z 1% na rok 2010. 
Powyższe podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia działań Stowarzyszenia w 2010r .z uwagi na plany 
tworzenia  ośrodka  edukacyjno  –  rehabilitacyjnego  dla   dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  oraz  imprezę 
integracyjno – artystyczną z okazji jubileuszu stowarzyszenia. Pozwoli to na płynniejsze działania w warunkach 
trudności w uzyskiwaniu dotacji przez organizację lokalną, w której wszyscy członkowie pracują charytatywnie.
W zebraniu uczestniczyło  6  osób. Uprawnionych do głosowania 6 osób. Za podjęciem uchwały głosowało. 6 
osób, stanowiących 100.% uczestniczących w zebraniu. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała zarządu Nr. 62  o  przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji 
Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji kasy stowarzyszenia „Blisko Dziecka” na dzień 31.12. 
2009 r.
Powołuje się Komisję w składzie:
Marzena Różycka
Agata Tarkowska
Na zebraniu obecnych było 6  osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Uchwała Zarządu Nr 63  o uchwaleniu zmian w statucie
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd  uchwala  przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu następujących propozycji 
zmian w statucie stowarzyszenia:
Propozycje:
1) W Rozdziału I. „Postanowienia ogólne” uchylić dotychczasową treść  § 2 i nadać mu następujące 

brzmienie:
1. „Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  siedzibą  władz  w 

Żychlinie”
2. „Stowarzyszenie  może  tworzyć  Biura  i  Oddziały,  które  działają  na  podstawie  regulaminu 

zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia”.
3. „Stowarzyszenie  ma  prawo  używania  własnych  pieczęci,  oznak  i  znaków  organizacyjnych  z 

zachowaniem obowiązujących przepisów” 
4. „Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – wpis do rejestru sądowego”



2) W Rozdziale II Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:
    a) w § 7 dodać:

 -  punkt  11  o  następującym  brzmieniu:  „Działania  służące  przeciwdziałaniu  ubóstwu  i  wykluczeniu  
społecznemu”,
-  punkt 12 o następującym brzmieniu: „Udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie”,

   -  punkt 13 o następującym brzmieniu: „Budowa społeczeństwa obywatelskiego”
   - punkt 14 o następującym brzmieniu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci  

i młodzieży”
       b)  w § 8 uchylić dotychczasową treść:
   -  punktu  5 i nadać mu brzmienie: „ organizowanie turnusów i obozów rehabilitacyjnych, terapeutycznych,  

wycieczek i innych form wyjazdowych krajowych i zagranicznych”
   - punktu 6 i nadać mu brzmienie: „Organizowanie placówek profilaktycznych (świetlice socjoterapeutyczne, 

punkty informacyjno – konsultacyjno - doradcze itp.), placówek służących pomocy dziecku i rodzinie”
      c) w § 8 dodać:
    -  punkt 9 o następującym brzmieniu: „organizowanie szkoleń”
3) Po § 8  dodać § 8a  o  następującym brzmieniu: 

1. Cele i zadania Stowarzyszenia mogą być realizowane w formie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej  
pożytku  publicznego.  Prowadzenie  nieodpłatnej  i  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego 
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności.

2. Stowarzyszenie jest apolityczne o charakterze bezwyznaniowości.
4.)    W Rozdziale V majątek i fundusze Stowarzyszenia:

a) w § 26 punkt 1. f - uchylić dotychczasową treść i nadać jej brzmienie: „:z dotacji i subwencji oraz 
grantów krajowych i zagranicznych”. 

Na zebraniu obecnych było 6 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących  100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Sprawozdanie zatwierdzono w dniu 13.02.2010r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Uchwałą WZCz Nr. 
1/2010.

Zarząd:


