
Protokół z 10 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 8 stycznia 2018 r.

Obecni:

1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
3. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący 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. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Relacja przewodniczącego RKR z rozmów z przewodniczącym GKR
3. Relacja przewodniczącego z udziału w walnych, wyborczych zebraniach członków 

KOD w Lesznie i Koninie
4. Relacja przewodniczącego z posiedzeń Zarządu Regionu
5. Omówienie przygotowanych przez członków RKR części dokumentów audytowych 

i ustalenie prac niezbędnych do wykonania tak by audyt został opublikowany przed 
21 stycznia.

6. Inne sprawy bieżące i wolne głosy

Przebieg obrad:

1. AD.1.Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.

2. Ad.2,3 i 4. Przewodniczący przedstawił zwięzłe sprawozdania z posiedzeń ZR w 
których uczestniczył, z dwóch wyborczych walnych zebrań członków w grupach 
lokalnych Leszno i Konin oraz relację z rozmowy telefonicznej z przewodniczącym 
GKR, Michałem Klementowskim z jego inicjatywy. Pomimo obietnicy wyrażonej w tej 
rozmowie GKR nadal nie nadesłała odpowiedzi na nasze listy.

3. AD.5. Po zapoznaniu się ze stanem prac członkowie RKR zgodzili się, że należy w 
krótkim czasie zakończyć prace i opublikować raport  z audytu wewnętrznego 
zleconego nam przez Regionalne Walne zebranie członków KOD. Postanowiono 
dołożyć starań by publikacja nastąpiła przed 21 stycznia 2018 czyli przed rocznicą 
Regionalnego Walnego.

4. AD.6. Przewodniczący zwrócił się do pozostałych członków RKR o opinię w sprawie 
wystąpienia do ZR z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego, Regionalnego Walnego 
Zebrania Członków KOD w naszym regionie. W dyskusji poniesiono, że ze względu 
na krótki statutowy termin realizacji takiego żądania (21 dni) RKR powinna uprzedzić 
o takim zamiarze Zarząd Regionu ze stosownym wyprzedzeniem. Rozważano też 
różne, pozytywne i negatywne aspekty takiej decyzji. Po dalszej dyskusji Regionalna 
Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:



Uchwała 1/2018

z dnia 8 stycznia 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego 
Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 

Na podstawie §45, ustęp 5, Statutu Stowarzyszenia KOD Regionalna Komisja Rewizyjna 
postanawia wystąpić w marcu 2018 roku do Zarządu Oddziału Regionalnego KOD 
Wielkopolska z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego, Regionalnego Walnego Zebrania 
Członków KOD – region wielkopolski celem przedstawienia i przedyskutowania sprawozdań 
z działalności wszystkich regionalnych organów stowarzyszenia w okresie od wyborów 21 
stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Uzasadnienie:

RKR jest  świadoma, że zwołanie Walnego spowoduje pewne dodatkowe wydatki oraz że 
wobec aktualnej sytuacji Stowarzyszenia frekwencja może nie być wielka. Ale zdaniem RKR 
właśnie z powodu obserwowanego marazmu i  spadku aktywności przedstawienie 
szczegółowych sprawozdań rocznych organów regionalnych Stowarzyszenia i dyskusja nad 
nimi może  spowodować aktywizację członków i poprawę atmosfery. Do czasu Walnego 
(kwiecień 2018) powinny też być znane szczegółowe dane o opłacaniu składek przez 
członków co w połączeniu z frekwencją na Nadzwyczajnym Walnym przyczyni się do 
urealnienia i weryfikacji liczby członków. Znane też będą wyniki finansowe regionu za 2017 
rok.

RKR podejmuje tę uchwałę z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu 
wystąpienia do ZR z żądaniem zwołania Walnego chcąc zapewnić wystarczający czas na 
jego zorganizowanie jak również na przygotowanie sprawozdania ZR ze swej działalności.

O treści uchwały ZR zostanie powiadomiony niezwłocznie, RKR prosi też o przekazanie tej 
informacji Regionalnemu Sądowi Koleżeńskiemu Stowarzyszenia KOD – Wielkopolska.

Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/

/Krzysztof Janczewski/

/ Piotr A. Dybczyński/


