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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
„BLISKO DZIECKA” ZA 2010 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 31.12.2009 – 35
           Przyjętych      -  5 osoby
           Skreślonych    -  0 osoby
    Stan na 31.12.2010 – 40

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 edukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną, informacyjną,
- działalność z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu,
- rehabilitację społeczną i medyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- działania  włączające  młodzież  niepełnosprawną  w  politykę  Unii  Europejskiej, 

działania  służące  przestrzeganiu  praw  niepełnosprawnych,  przeciwdziałanie 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
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- działania  z  zakresu  pomocy  społecznej,  pracy  środowiskowej,  działalność 
charytatywną, 

Rok 2010 to rok jubileuszowy dla stowarzyszenia (5 lat istnienia). Zarząd podjął szereg 
działań służących zwróceniu uwagi na problemy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 
możliwościach  przeciwdziałania  ubóstwu  w  tej  grupie  społecznej  na  platformie 
europejskiej. Prowadzono szerokie spektrum działań: impreza jubileuszowa, wyjazdy na 
basen,  wycieczki  edukacyjne,  turnus  rehabilitacyjny,  organizacja  międzynarodowej 
wymiany młodzieży, akcje antynikotynowe i przeciw narkotykom, rozwijanie współpracy z 
władzami samorządowymi, współpracy z innymi organizacjami w koalicjach, która służyła 
kształtowaniu  proeuropejskiej  polityki  społecznej  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.

4. Opis zdarzeń prawnych 
Zdarzenia prawne w 2010r:

- pozyskanie dotacji w ramach umów:
a) Umowa  Nr  75/2010  z  dnia  30.04.2010r.  z  Gminą  Żychlin  –  w  sprawie 

dofinansowania  zadania  publicznego  Nr  1  „Upowszechnianie  kultury  fizycznej  i 
sportu”.

b) Umowa Nr  7/2010  z  dnia  19.05.2010r.  ze  Starostą  Kutnowskim –  w  sprawie 
dofinansowania  organizacji  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu kutnowskiego „Dla naszej małej ojczyzny – 
jubileusz 5-lecia działalności Stowarzyszenia”

c) Umowa  finansowa  Nr  11/275/2010  z  dn.29.12.2010r.  z  Fundacją  Rozwoju 
Systemu  Edukacji  –  Narodową  Agencją  Programu  „Młodzież  w  działaniu”  –  w 
sprawie  przyznania  środków finansowych  na realizację  projektu  nr  PL-11-275-
2010-R4.

5. Zrealizowane działania statutowe:
- Działania rehabilitacyjno - integracyjne 

-    Impreza jubileuszowa 4  czerwca na Zamku zgromadziła:  podopiecznych z 
rodzinami,  instytucje  wspomagające,  przyjaciół  i  członków  stowarzyszenia, 
przedszkolaków,  młodzieżowy  zespół  taneczny  ok.  150  osób.  W  programie 
spotkania były: występy artystów z Warszawy, poczęstunek obiadowy, słodycze i 
maskotki  dla  dzieci,  zwiedzanie  zamku,  występy  młodzieżowych  zespołów 
tanecznych,  liczne  konkursy  z  nagrodami,  grill.  Odbyła  się  debata  tematyczna 
„Niepełnosprawność  a  ubóstwo”  z  udziałem  radcy  Ambasady  Francuskiej  i 
francuskiego wolontariusza Ruchu ATD. Imprezę dla dzieci i młodzieży prowadziła 
znana aktorka Laura Łącz. Imprezę zorganizowano dzięki przychylności Dyrekcji 
Zamku, środkom stowarzyszenia z 1%, dofinansowaniu Fundacji Energa, Urzędu 
Miasta Kutno oraz współpracy Urzędu Gminy Żychlin. 

-  Zorganizowanie  wyjazdu  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  na  turnus 
rehabilitacyjny  do  Ustronia  Morskiego  w terminie  17.08  –  31.08.2010r.  Dzięki 
dofinansowaniu  Banku  PEKAO  S.A,  Fundacji  Energa,  firmy  Nord  Partner  oraz 
funduszy z 1%. Wyjechała 25 osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
z opiekunami z powiatu kutnowskiego. Koszt turnusu - 1100 zł na osobę.

-  Zorganizowanie  wycieczki  edukacyjnej  do Wilna  i  Trok  szlakiem Mickiewicza. 
Wyjechała grupa 22 dzieci i  młodzieży głównie niepełnosprawnej z 4 matkami. 
Koszt  10.000zł pokryty został środkami z 1%.
 
- Zorganizowanie wyjazdów na basen do Gostynina (35km) – 5 wyjazdów raz w 
tygodniu w m-cach wrzesień - listopad. 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.  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 
funduszy z 1%.

- Działania  przeciw  ubóstwu i  wykluczeniu  społecznemu,  na  rzecz  praw 
osób z niepełnosprawnością  
a) W ramach współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich opracowano strategię 
przeciwdziałania  ubóstwu  wśród  osób  niepełnosprawnych.   Dwóch  delegatów 
stowarzyszenia brało udział w IX Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej 
organizowanej corocznie przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  Dwóch członków 
Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyło w konferencji „Jak przezwyciężyć ubóstwo” 
zorganizowanej przez wspomnianą instytucję w międzynarodowym dniu walki z 
ubóstwem 17 października.

b) Przekazano informacje na Europejskie Spotkania Dialogu i Solidarności o tym 
co  wpływa  na  wykluczenie  społeczne  osób  niepełnosprawnych.  Członkowie 
Stowarzyszenia  uczestniczyli  w  warsztatach  i  spotkaniach  realizowanych  przez 
stowarzyszenie  ATD  Czwarty  Świat,  które  przygotowuje  osoby  dotknięte 
ubóstwem do europejskich spotkań w Brukseli.  W tym roku w IX Spotkaniach 
Osób Doświadczających Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego w dn. 25-26 czerwiec 
w Brukseli uczestniczyła nasza koleżanka Lidia Lewandowska.

c)  Zarząd  zgłosił  kandydaturę  kol.  Lidii  Lewandowskiej  na  Ambasadora 
Europejskiego Roku 2010 – Roku Przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu by 
wspomóc  realizowane  działania  Stowarzyszenia  przeciw  ubóstwu  osób 
niepełnosprawnych i monitorować problemy tej grupy w Polsce. 

d)  Celem  zwrócenia  uwagi  na  wykluczenie  społeczne  osób  upośledzonych 
umysłowo w stopniu lekkim wysłano petycję do Komisji Europejskiej. Wskazano 
konieczność wzmocnienia polityki aktywizacji zawodowej tej grupy oraz wsparcia 
informatycznego. 

f)  Monitorowanie  działań  samorządowych  i  krajowych  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych – w tym zakresie opracowano uwagi i propozycje dotyczące 
przyszłej strategii na rzecz Młodzieży.

g) Dystrybucja magazynu „Integracja” (MGOS Żychlin, Przychodnie w Żychlinie i 
Kutnie). Koszty przesyłki pokrywają środki z 1%.

Działania z zakresu pomocy społecznej
-  Kontynuowano  działania  w  zakresie  powstania  ośrodka  edukacyjno  – 
rehabilitacyjnego  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  uczestnicząc  w wielu 
spotkaniach  z  radnymi  i  burmistrzem  gminy  Żychlin  i  oglądaniu  kolejnych 
propozycji działek. W 2010r. Urząd Miasta Żychlin - choć obiecywał - nie podjął 
procedur administracyjnych. 
- podjęto działania  zorganizowania WTZ w gminie Pacyna i  Sanniki.  Dokonano 
wstępnej rekrutacji uczestników. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze 
środków PFRON dalsze działania nie są kontynuowane.

Wymiana młodzieży
Nawiązano kontakt z organizacją francuską Eurocirckle, uzyskano dofinansowanie 
z  Programu  Młodzież.  Realizowano  działania  przygotowawcze,  zakupy  na 
warsztaty,  opracowano  zadania  dla  grup  i  opiekunów,  uczestnicy  przygotowali 
prezentacje: Europa bez Narkotyków, Sławni Polacy, Nasz Region a także mapki 
Zakopanego  dla  wszystkich  i  ważne  telefony.  Przygotowano  angielski  opis 
stowarzyszenia i przetłumaczono harmonogram dla partnera.
Wymiana nastąpiła w terminie 17-27 stycznia 2011r. w Zakopanym.



Działania charytatywne 
-  Udział  w ogólnopolskiej  akcji  Banków Żywności  „Podziel  się  posiłkiem”.  Przy 
współpracy młodzieży i pedagogów z Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie zebrano w 
dwóch zbiórkach w sklepie sieci Biedronka w Żychlinie łącznie 629,15 kg żywności, 
którą obdarowano 17 ubogich rodzin z gminy.

-  Dzięki  współpracy  z Bankiem Żywności  w bieżącym roku dożywiono uczniów 
gimnazjalnych  korzystających  ze  stołówki  Zespołu  Szkół  Nr  1  w  Żychlinie  na 
wartość ogólną 33202 zł (ponad 9 tys.kg).

-  Sfinansowano  leki  oraz  częściowo  badania  specjalistyczne  dzieciom 
niepełnosprawnym w łącznej wysokości 600 zł.

-  Rozdano  otrzymane  słodycze  od  sponsorów:  Fabryki  Transformatorów  w 
Żychlinie, Miflex Invest - 13 niepełnosprawnym podopiecznym.

Działania koalicyjne
- Stowarzyszenie uczestniczyło w 5 spotkaniach w ramach EAPN Polska i Koalicji 
Osób z Niepełnosprawnością.
-  W  dniach  10-12  czerwca  2010r.  w  Limassol  na  Cyprze  odbyło  się  Walne 
Zgromadzenie  EAPN  Europa,  w  którym  aktywnie  uczestniczył  nasz  delegat 
Katarzyna Świeżawska - Ambroziak. Opracowała i przedstawiła tam prezentację 
na temat migracji i globalizacji w Polsce.

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1.Zebrania Zarządu 
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 7 zebrań, na których podjął 14 Uchwał. 

Protokół  Zebrania Zarządu NR 1/10 z dnia 10. 01.2010r.
Uchwała zarządu Nr 64  w sprawie Ambasadora Europejskiego Roku 2010
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podjął uchwałę by wytypować członka 
stowarzyszenia Panią Lidię Lewandowską na Ambasadora Europejskiego Roku 2010 – Roku Przeciw Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu. Kandydaturę do EAPN Polska i  MPiPS zgłosi Prezes Stowarzyszenia.
Na zebraniu obecnych było 4 członków Zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące  100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół Zebrania Zarządu NR 2/10 z dnia 17.02.2010 r. 
Uchwała zarządu Nr 65 dotycząca delegata na Walne Zgromadzenie EAPN Europa  
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podjął uchwałę by wytypować członka 
stowarzyszenia Panią Katarzynę Świeżawską - Ambroziak na delegata Walnego Zgromadzenia EAPN Europa w 
dniach 10-12 czerwiec 2010 w Limassol na Cyprze.
Na zebraniu obecnych było 4 członków Zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące  100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym

      
Protokół Zebrania Zarządu NR 3/10 z dnia 02.04,.2010 r.
Uchwała zarządu Nr. 66  o przyjęciu nowych członków 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu nowych  
członków stowarzyszenia w osobach:
1. Genowefa Rojewska 
2. Adam Rojewski
3. Ksawera Urzędowska
4. Katarzyna Świeżawska – Ambroziak
5. Dominika Stelmachowicz – Paryza
Na zebraniu obecnych było 4 osoby.



Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące  100 % obecnych członków  Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 4/10 z dnia 3.05.2010 r.
Uchwała zarządu Nr 67 dotycząca przyznania wsparcia 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyznaniu wsparcia 
na leki dla niepełnosprawnego  dziecka w wysokości 100 zł, pokrywające  m-czne zapotrzebowanie na leki – z 
uwagi natrudzą sytuację rodziny.  
Na zebraniu obecne były 4 osoby.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 5/10 z dnia 29.06.2010 r.
Uchwała zarządu Nr 68 dotycząca przyznania wsparcia 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyznaniu wsparcia 
na niezbędne badania specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 26% kosztów badania tj 
500zł 
Na zebraniu obecne były 4  osoby.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.
Uchwała zarządu Nr 69 dotycząca dofinansowania wycieczki
 Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o dofinansowaniu 
wycieczki edukacyjnej do Wilna dla 22 uczestników w wysokości 10 tys. zł.
Na zebraniu obecne były 4  osoby.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 6/10 z dnia 7.09.2010 r.
Uchwała zarządu Nr 70  o  przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o ponownym 
przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” w Biedronce w Żychlinie. Odpowiedzialną za 
organizację akcji będzie Barbara Katarzyna Wojciechowska. Zarząd ustali listę ubogich rodzin z terenu 
Żychlina, które otrzymają zebrane artykuły.
Na zebraniu obecnych było 5  osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 5 osób stanowiących 100 %.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.
Uchwała zarządu Nr. 71  w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia. 

1. Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę w sprawie 
konieczności zmian w statucie Stowarzyszenia.

2. Na  podstawie  §  20  statutu  Stowarzyszenia  zatwierdzonego  postanowieniem  Sądu  Rejonowego  dla 
Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9.02.2005r.. –  proponuje się 
nanieść następujące zmian:
1)  W rozdziale IV Statutu – „Władze Stowarzyszenia” dodać § 26  o  następującym brzmieniu:
1.Członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)  nie  byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż  przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
2.  Członkiem  organu  zarządzającego  nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

              2) W rozdziale V Statutu – „Majątek i fundusze Stowarzyszenia” dodać § 29  o  następującym  
brzmieniu: 

1. Zgodnie  z  postanowieniami  Ustawy  o  organizacji  pożytku  publicznego  z  dn.  24  kwietnia  2003 
art.20.p.7  zabrania się:



- a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”,

- b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu statutowego,

- d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej 
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.

Na zebraniu obecnych było 5 osób..
Za podjęciem uchwały głosowało  5 osób stanowiących 100 %.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.
Uchwała Zarządu  Nr. 72  dotycząca  propozycji  Programu Działania Stowarzyszenia na rok 2011r.
Zarząd Stowarzyszenia proponuje następujący Program Działania Stowarzyszenia na rok 2011r., wraz z planem 
przychodów i wydatków  w tym zakresie:
Działania statutowe:
Preliminarz przychodów:                                                                                       68 800 PLN
Preliminarz wydatków:                                                                                          68 800 PLN
W  zebraniu  uczestniczyło  .....5...   osób.  Uprawnionych  do  głosowania  ...5....osób.  Za  podjęciem  uchwały 
głosowało.  ....5.....  osób,  stanowiących  ......100...%  uprawnionych.  Powyższa  uchwała  została  podjęta 
jednogłośnie.
Uchwała Zarządu Nr. 73  o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Zarząd Stowarzyszenia uchwala zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w stołówce L.O. 
im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie 
dnia 27 listopad 2010r (sobota). 
o godzinie:

• 11:00 - pierwszy termin,
• 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:
 Powitanie i wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 Przyjęcie porządku obrad
 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 Zmiany w prawie i projekt zmian w statucie
 Przedstawienie propozycji wycieczek na 2010
 Dyskusja oraz podjęcie stosownych uchwał
 Sprawy różne i zakończenie

Obecnych …5…..członków Zarządu. Za uchwałą głosowało 100% zgromadzonych.
Uchwała zarządu Nr 74 dotycząca zgłoszenia do nagrody Fundacji Polcul 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o zgłoszeniu do 
nagrody Fundacji Polcul członka stowarzyszenia Pani  Lidii Lewandowskiej. Rekomendacji w tym zakresie 
udzieli Prezes Stowarzyszenia. 
Na zebraniu obecnych było 5  osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 5 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 7/10 z dnia 11.12.2010 r.
Uchwała Zarządu Nr. 75 o przeksięgowaniu  1% z 2010r. na rok 2011r.
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia ”Blisko dziecka” ustala przeksięgowanie niewydatkowanych 
funduszy z 1% na rok 2011. 
Powyższe  podyktowane  jest  koniecznością  zabezpieczenia  działań  Stowarzyszenia  w  2011r  .  w  zakresie 
międzynarodowej  wymiany  młodzieży.  Pozwoli  to  na  elastyczność  działań  w  warunkach  trudności  w 
uzyskiwaniu wielu dotacji .



W  zebraniu  uczestniczyły   4   osoby.  Za  podjęciem  uchwały  głosowały.  4  osoby,  stanowiące  100.% 
uczestniczących w zebraniu. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała zarządu Nr. 76  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. 
2010 r.
Powołuje się Komisję w składzie:
Marzena Różycka
Agata Tarkowska
Na zebraniu obecne były 4  osoby.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.
Uchwała zarządu Nr. 77  o przyjęciu nowych członków 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu nowych  
członków stowarzyszenia w osobach:
1. Małgorzata Tworek – Zarycz 
Na zebraniu obecne były 4 osoby z Zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące  100 % obecnych członków  Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Zarząd:


