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Informacja   

 

 Poruszane zagadnienia na spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 01 grudnia 2021r. g.16 – 

zgodnie z umieszczonym ogłoszeniem na stronie SPKE i rozesłanej informacji drogą emaliową 

 Po zapoznaniu się opinią oceny Naszego Statutu min przez p. Łukasza  

CIEŚLIŃSKIEGO z Pracowni Pozarządowej w Koszalinie otrzymaliśmy interpretacją z której 

jasno i przejrzyście wynika, że nie musimy wprowadzać zmian w Statucie SPKE w temacie 

umożliwienia uruchomienia zbiórki na Allegro dla ucznia szkoły projekt ucznia IV kl. mamy 

taką możliwość ujętą w Celach punkt 7 i Realizacji punkt 2 – „podejmowanie działań                           

w spieraniu edukacji, wychowania, rozwoju i wypoczynku młodzieży”.  

 Wypracowano stanowisko aby w pełni poprzeć projekt ucznia kl. IV w osobie Jakub 

PIWOŃSKI z opiekunem projektu Panią Małgorzatą Ostapko-Kobus oraz wystawić 

zaświadczenie umożliwiające rozpoczęcie zbiórki w tym projekcie „Be readyto help” – 

dokument w imieniu obecnych i Zarządu podpisał Prezes. 

 Również były poruszane tematy zawarte w korespondencji email przygotowawcze                

do spotkania w dniu 01.12.2021.r g.16  

Tematy dotyczyły przygotowania do zebrania sprawozdawczo wyborczego na Walne 

zgromadzenie w roku 2022. W spotkaniu uczestniczyła p. Księgowa (pełen wolontariat), gdyż 

wymagała tego sytuacja i było wskazane aby decyzje zapadały profesjonalnie i odpowiedzialnie 

w kwestiach finansowo-rozliczeniowych. Jest to zbiórka na Allegro, rozliczenia CIT-8 za rok 

2020/21 oraz przygotowanie dokumentów sprawozdawczych do przygotowania się na Walne 

Zgromadzenie Członków SPKE, jak również temat związany z rozliczeniem końcowym z panią 

Projektant. 

 Dziękuje za czynny i konstruktywny udział obecnych na spotkaniu oraz osobą które 

zgłosiły swój udział on-line. 

 Następnego terminu spotkania nie określono ze wzglądu na wprowadzone obostrzenia 

Covidowe do 17 grudnia 2021r. – będą informacje na stronie SPKE oraz poczta email lub inne 

wskazane przez Członków i Sympatyków Naszego Stowarzyszenia  

 

w imieniu Zarządu SPKE 

Prezes Roman Sługocki 
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