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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU 

Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki 

z dnia 22 listopada 2015 roku - Skrzynki 

  

Obecni: 

Rashel Talukder – Prezes Zarządu 

Izabela Paluszak – Członek Zarządu 

Tomasz Szymoszyn – Członek Zarządu 

Zuzanna Paluszak – Członek Stowarzyszenia 

 

Porządek obrad: 

1. Rashel Talukder oraz Tomasz Szymoszyn poinformowali pozostałych, że w dniu 19 października 

2015 roku, założyli konto bankowe dla Stowarzyszenia w Raiffeisen Bank. 

2. Omówiona została kwestia zbierania składek członkowskich od członków Stowarzyszenia. Rashel 

Talukder zobowiązał się, że w pierwszym tygodniu grudnia poinformuje wszystkich członków 

Stowarzyszenia o formie zapłaty oraz o kwocie należnej za 2015 rok. 

3. Tomasz Szymoszyn zaproponował, aby przyjąć do Stowarzyszenia nowego członka, Piotra 

Zakrzewskiego, mieszkańca Skrzynek. 

 

Uchwałą nr 6/2015 Zarząd Stowarzyszenia przyjął Piotra Zakrzewskiego jako Członka 

Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki. 

 

4. Przeprowadzono dyskusję na temat możliwości wsparcia Rady Sołeckiej Skrzynek w zakupie i/lub 

wyposażeniu kontenera, którego zakup Rada Sołecka planuje na 2016 rok. 

W tym zakresie uzgodniono, że Członkowie Stowarzyszenia: 

a) Przeanalizują możliwość pozyskania środków finansowych poprzez portal „Polak potrafi”. 

b) Przeanalizują możliwość otrzymania „małego grantu” na potrzeby kontenera. 

 

Ponadto,  rozmawiano na temat docelowego wykorzystania kontenera. Kontener ma pełnić funkcję 

wiejskiej świetlicy/domu kultury. Przedstawiciele Stowarzyszenia zadeklarowali, możliwość 

prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych. Szczegóły będą omawiane na 

kolejnych spotkaniach. 

 

5. Tomasz Szymoszyn zadeklarował, że sprawdzi możliwość zarejestrowania Stowarzyszenia na 

portalu Fani Mani. 

6. Przeprowadzono dyskusję na temat logotypu Stowarzyszenia. Propozycja aby w logotypie 

wykorzystać oz, sosny oraz pałac. 
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7. Przeprowadzono rozmowę na temat poinformowania wszystkich mieszkańców Skrzynek  

o działaniach Stowarzyszenia oraz możliwości zaangażowania się w jego pracę. Padła propozycja, 

aby w styczniu lub lutym 2016 roku doręczyć list wszystkim mieszkańcom Skrzynek. Spotkanie  

z osobami, które chciałyby się zaangażować w działania Stowarzyszenia mogłoby się odbyć  

w ramach walnego zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w marcu lub kwietniu 2016 roku. 

8. Omówiona została koncepcja wykorzystania działki oraz domu w Górce (gmina Stęszew), w tym 

kwestia propagacji idei wykorzystywania rodzimych roślin oraz organizacji międzynarodowego 

wolontariatu latem 2016 roku. 

9  Zarząd podjął decyzję, że kolejne spotkanie Zarządu odbędzie w dniu 13 grudnia o godzinie 

19:00. 

 

Rashel Talukder – Prezes Zarządu 

Izabela Paluszak – Członek Zarządu 

Tomasz Szymoszyn – Członek Zarządu 

 


