
14 marca 2017

V posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Nieobecny: Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady 
otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2.Dyskusja na temat relacji pomiędzy Zarządem Regionu a Regionalną Komisją Rewizyjną
3.Analiza przyjętych przez ZR regulaminów
4.Wstępna dyskusja nad przygotowanym przez PAD zestawieniem chronologicznym 
otrzymanych dokumentów
5.Dyskusja nad wnioskiem o zbadanie zgodności ze Statutem uchwał ZR o utworzeniu 
trzech grup lokalnych działających jednocześnie na terenie Poznania
6.Wolne głosy

•AD.1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.

•AD.2. Przewodniczący przekazał szczegółowo wyrażone na posiedzeniu ZR w dniu 3 
marca niezadowolenie ZR z podjętej przez RKR Uchwały Uchwała nr 5/2017 z dnia 22 
lutego 2017. Przeanalizowano również pod tym kątem protokół z posiedzenia ZR z 3 
marca. RKR po dyskusji stwierdza, że nie widzi podstaw do negatywnej oceny swojej 
działalności. Zarzuty o nieobiektywnej ocenie prac ZR są szczególnie nietrafione wobec 
odmowy zapraszania całego składu RKR na posiedzenia Zarządu.

•AD.3. RKR przeanalizowała przyjęte przez ZR w dniu 3 marca regulaminy: Tymczasowy 
Regulamin Pracy ZR i regulamin Grupy FB Regionu Wielkopolskiego. Do regulaminu 
pracy RKR nie ma uwag, natomiast w regulaminie grupy FB sugeruje następujące zmiany:

● W punkcie 7 wydanie „ostrzeżenia” powinno następować nie po „uporczywym” 
naruszeniu zasad ale po każdym.
● W punkcie 8 powinno się dodać Statut KOD jako jeden z dokumentów 
regulujących działalność Adminów na grupie. Chodzi o podkreślenie, że ich 
działalność ma służyć dobru Stowarzyszenia KOD.

•AD.4. PAD opracował interaktywny dokument stanowiący próbę chronologicznego 
powiązania wydarzeń w KOD w regionie z otrzymanymi dokumentami. W ocenie RKR 
istnieje sporo luk w okresie po październiku 2016 natomiast okres wcześniejszy jest 
niemal całkowicie pozbawiony dokumentacji. RKR podejmie szereg różnych działań dla 
uzupełnienia posiadanej wiedzy.



•AD.5. Do RKR wpłynął wniosek o zbadanie zgodności ze statutem uchwał ZR 
powołujących grupy lokalne w Poznaniu. Po dyskusji RKR stwierdza, że bez poznania 
szczegółowego uzasadnienia podjętych uchwał (a brak takiego w protokole ZR) oraz 
planowanego sposobu ich realizacji przez ZR nie jest w stanie ocenić ani zgodności 
podjętych uchwał ze Statutem ani ustalić, czy dobrze służą interesowi Stowarzyszenia 
KOD.

•AD.6. RKR zapoznała się z dokumentami Zespołu Dobrych Usług udostępnionymi na 
stronach KOD oraz z Oświadczeniem Rady Regionów w tej sprawie. RKR chciałby 
uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie od S.Majdańskiego – członka Rady Regionów.

W konkluzji posiedzenia RKR uznała, że w związku z wyżej opisanym punktem 5 
porządku obrad ale i w powiązaniu z punktami 2, 4 i 6 RKR ZAPRASZA PILNIE cały 
Zarząd Regionu na swoje następne posiedzenie. Termin tego posiedzenia dopasujemy do 
możliwości zapewnienia osobistej obecności całego składu Zarządu regionu.

Na tym posiedzenie zakończono
/ Dorota Motylińska/
/ Piotr A. Dybczyński/
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