Protokół z walnego zebrania Stowarzyszenia SWAT z dnia 18 czerwca 2018 r
zebranie zaplanowane na godz. 18 rozpoczęto punktualnie Na wstępie prezes przywitał wszystkich obecnych i po
sPrawdzeniu listy z powodu braku kworum ogłosił termin kolejnego spotkania na 18 15
O gOdz. 18 15 prezes rozpoczął 2 termin zebrania od zaproponowania siebie na jego przew9dniczącego oraz p

Franciszka Jerca na protokolanta. Jednocześnie przedstawił program spotkania

Prezes przypomniał obecnym że dzisiejsze walne zebranie jest zebraniem uzupełniającym Zebrania Sprawozdawczo
WYborczego z dnia 9 kwietnia 2018 gdzie nie wyczerpano porządku obrad . W programie zebrania znalazły się
uchwały o Wyborze Komisji Rewizyjnej, żmianie siedziby Stowarzyszenia i poszerzenia działalnościo cele ekologiczne
a takŻe akceptacja projektu umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Miejskim Domem Kultury w piekarach Śląskich w

sPrawie zawarcia współpracy w temacie projektu Teatr Górnośląski .Prezes przedstawił również upoważnienia
członków nie mogących stawić się na zebraniu do ich reprezentowania igłosowania
W celu przegłosowania uchwał zebrani wybrali wśród siebie komisje skrutacyjną w składzie Johann Bros, Elżbieta
Kordus i Eugeniusza Klucznioka Sklad komisjizostał przyjęty jednogłośnie
Po wybraniu komisji skrutacyjnej prezes zaproponował do Komisji Rewizyjnej na kolejna kadencję Krzysztofa

Wierzchowskiego, Jerzego Siedlaczka iJolantę Golik W wyniku głosowania Uchwały nr
jednogłośnie
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Następnie ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna w składzie
Przewodniczący Krzysztof Wierzchowski
Członek Jerzy Siedlaczek
Członek Jolanta Golik

W kolejności Przewodniczący poinformował o zawarciu umowy najmu na nową siedzibę Stowarzyszenia a
dalej w zwiękuzprzygotowywanym przezTeatr Gomośląski sztuką,,Królowa smogu,, o dodaniu w
statucie punktu zwtązanego z tym celem
Następnie przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr 2 o zmianach w statucie
Pkt 1" o zmianie siedziby pod nowym adresem 40-403 Katowice ul Oswobodzenia 1
Pkt 2 idodaniu punktu o

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzłctwaprzyrodniczego

Uchwała zostńa przyjęta jednogłośnie
Następnie zostŃ,aprzegłosowana Uchwałanr 3 zatwierdzająca projekt umowy porozumienia z Miejskim
Domem Kultury w Piekarach Śląskich w ramach projektu TeatiGÓrnośląski
Uchwała została przyjętaj ednogłośnie
Po głosowaniach'w wolnej dyskusji poruszona zostałapropozycja orgarizacji Dnia Górnośląskiego 14 lipca
2018 w Katowicach atakżę przymierzenia się do zorganizowania w przyszłym roku w szybie Wilson
Festiwalu Górnośląskich sztuk Teatralnych
Na zakończenie przewodniczący życzyłwszystkim udanych wakacji i na tym zebranie zakończono
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