Protokół z 12 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 14 marca 2018 r.
(protokół zatwierdzony jednomyślnie drogą elektroniczną)
Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Zaproszeni byli wszyscy członkowie Zarządu Regionalnego oraz
przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego. Obecni byli:
1. Sławomir Majdański
2. Zdzisław Kałek

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. Dyskusja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu
Wielkopolska a w szczególności proponowany porządek obrad.
3. Inne sprawy bieżące i wolne głosy
Przebieg obrad:
1. AD.1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
2. AD.2. Przewodniczący przedstawił zarówno propozycje RKR do porządku obrad
nadzwyczajnego walnego jak i inne propozycje pojawiające się na spotkaniach
członków KOD z regionu. Aktualna lista wygląda następująco:
A) Przedstawienie sprawozdań z rocznej działalności: Zarządu Regionu (łącznie z
sekcjami tematycznymi), Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego sądu
koleżeńskiego oraz dyskusja nad tymi sprawozdaniami.
B) Relacja z rocznej działalności „w centrali”: Roberta Ciesielskiego, członka
Zarządu Głównego KOD z naszego regionu, Agnieszki Bizugi, członka Głównej
Komisji Rewizyjnej z naszego regionu oraz Krzysztofa Podemskiego, członka
Głównego Sądu Koleżeńskiego z naszego regionu.
C) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających delegata na Krajowy Walny Zjazd
Delegatów KOD.
D) Ewentualne zmiany w składzie Zarządu Regionalnego.
E) Sprawozdanie z działalności grup lokalnych w naszym regionie oraz dyskusja na
temat uruchomienia Rady Regionalnej wobec braku formalnych wyborów w
większości grup lokalnych i całkowitego braku aktywności kilku pozostałych.

F) Zebranie i przyjęcie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Regionu Wielkopolska dotyczących najważniejszych aspektów działania KOD w
aspekcie ogólnokrajowym i naszego regionu.

Zebrani szczegółowo przedstawili swoje uwagi i propozycje do poszczególnych punktów.
Uzupełniające wybory na delegata na Krajowy Zjazd delegatów wydają się jedyną rozsądną
metodą rozstrzygnięcia problemu wobec niemożliwości zastosowania §29 punkt 5 statutu (są
dwie osoby z równą liczbą głosów wśród kolejnych kandydatów z wyborów).
Problem ewentualnych zmian składu Zarząd Regionalny przedyskutuje we własnym gronie.
RKR sugeruje by wziąć pod uwagę zarówno zbliżające się wybory samorządowe jak i
aktualną dyspozycyjność i gotowość do aktywnej pracy w zarządzie obecnych jego
członków.
RKR zgłasza pilną potrzebę „uaktywnienia” Rady Regionu (§ 43 i § 51 Statutu) co pociąga za
sobą konieczność uporządkowania sytuacji grup lokalnych w regionie. Członków rady
Regionu mogą wskazać jedynie władze grup lokalnych pochodzące z ważnych wyborów.
Dyskusja w tym punkcie powinna w nadzwyczajnym walnym doprowadzić do unormowania
sytuacji i umożliwić działanie rady Regionu.
Zebrani uznali za ważne wcześniejsze przygotowanie treści proponowanych uchwał, Zarząd
Regionu zainicjuje powstanie grupy roboczej, która zajmie się zebraniem i redakcją
propozycji uchwał.
Wobec nieobecności większości zaproszonych gości uznano, że potrzebna jest dalsza
dyskusja nad porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego, np. w formie udziału całej RKR w
posiedzeniu ZR.
AD.3.
1. RKR apeluje do ZR o aktualizację zbioru uchwał i protokołów ZR, szczególnie w
wersji papierowej, gdzie zaległość sięga już kilku miesięcy.
2. Sławomir Majdański poprosił RKR o przygotowanie listy niezałatwionych wniosków i
sugestii skierowanych do ZR a sformułowanych na różnych posiedzeniach RKR. RKR
przygotuje taką listę w najbliższym czasie i przekaże ZR.

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

