Protokół z 7 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 16 maja 2017r
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 stanu prac w zakresie audytu w regionie, podział dalszych zadań
pomiędzy członków RKR
3 Sprawy bieżące i wolne głosy.
1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
2. Przedyskutowano stan prac nad przygotowaniem zleconego przez regionalne Walne
Zebranie Członków audytu działań stowarzyszenia. Wobec utrzymującego się braku
wielu dokumentów RKR postanowiła ponownie wystąpić do Zarządu Regionu i
krajowych władz Stowarzyszenia o udostępnienie brakujących informacji. Ze względu
na okres „przedwyborczy” stosowne wnioski zostaną skierowane już po wyborach.
Ponieważ upływa termin wskazany w uchwale regionalnego Walnego Zebrania
Członków RKR postanowiła podjąć stosowną uchwałę, wyjaśniającą przyczyny
opóźnienia. Wstępna wersja przygotowanego przez RKR kalendarium wydarzeń w
regionie stanowi załącznik do niniejszego protokołu i zostanie opublikowana wraz z
komunikatem.
3. RKR z dużym zaniepokojenie odnotowała brak w dalszym ciągu opublikowanego na
stronie regionalnej KOD protokołu ze styczniowego Walnego Zebrania Członków.
Opublikowanie dokumentów z tego zebrania jest statutowym obowiązkiem Zarządu
regionalnego. Przewodniczący RKR prześle do ZR stosowne przypomnienie.

Uchwała nr 7/2017
z dnia 16 maja 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
RKR postanawia zwrócić się do członków i sympatyków Stowarzyszenia KOD w
Wielkopolsce z następującym komunikatem:

Komunikat RKR

Szanowni Państwo,
członkowie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska.
Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD uprzejmie informuje, że mimo iż
minął trzy miesięczny termin na przeprowadzenie audytu działań oddziału
regionalnego, wyznaczony nam w Uchwale 10/I/2017 regionalnego Walnego Zebrania
Członków z dnia 21 stycznia 2017 nadal nie jesteśmy w stanie przedstawić raportu z
tego audytu.
Stopień komplikacji zagadnienia a przede wszystkim ogromne luki w dokumentacji
będącej w dyspozycji RKR powodują konieczność przedłużenia prac. RKR,
wspomagana przez Zarząd Regionalny dokłada starań, by dotrzeć do wszystkich
niezbędnych informacji jednak niemożliwość dotarcia do rozliczeń Społecznego
Komitetu KOD czyni nasze wysiłki jak dotąd mało skutecznymi. Mamy nadzieję że
nowe władze krajowe KOD pomogą nam skompletować konieczne dokumenty i
informacje.
Załączamy opracowany przez RKR dokument – kalendarium wydarzeń regionalnych ze
szczególnym uwzględnieniem tych, które wiążą się ze skutkami finansowymi. Jeśli
ktokolwiek z Państwa jest w posiadaniu kopii dokumentów finansowych, rozliczeń
zbiórek lub innych informacji mogących nam pomóc w skompletowaniu wiedzy o
działalności stowarzyszenia w regionie przed dniem 21 stycznia 2017, prosimy o
kontakt e-mail na adres rkr@a-kod.pl lub dowolny inny kontaktowy adres do członków
komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia.

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

