PROTOKÓŁ
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Mazowieckiego Związku
Pracodawców w Gminie Lesznowola w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Mazowieckiego Związku Pracodawców
w Gminie Lesznowola, zwane dalej Zgromadzeniem, otworzył Pan Jacek Arendarski Prezes
Zarządu - stwierdzając, że na dzień dzisiejszy, to jest 25 kwietnia 2019 r. w Sali Hotelu
„Książę Poniatowski” w Łazach ul. Wąska 12B zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie
Lesznowola.
Wzór zawiadomienia wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Prezes Związku Pan Jacek Arendarski powitał zgromadzonych Członków Organizacji.
Następnie Zebrani przystąpili do realizacji porządku obrad Zgromadzenia.
Ad. 1 Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia Prezes zaproponował Pana Piotra Czarneckiego, a na
sekretarza Panią Ewę Młynarczyk. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie i zostali
jednogłośnie wybrani.
Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności i stwierdził wymaganą statutem liczbę
członków do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do Zebranych z wnioskiem o przyjęcie porządku
Zgromadzenia i Członkowie jednomyślnie przyjęli zawarty w zawiadomieniu o
Zgromadzeniu porządek.
Ad. 2 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku w 2018 roku.
Sprawozdanie Zarządu Związku za rok 2018 (Załącznik nr 3) przedstawił Prezes Jacek
Arendarski. Z uwagi na fakt dostarczenia Członkom MZPwGL szczegółowego sprawozdania
w wersji elektronicznej jak i papierowej – Prezes koncentrował się na najważniejszych
wydarzeniach z udziałem Związku. Do takich zaliczył:
 udział w obchodach rocznicy uzyskania niepodległości Polski;
 utrzymanie współpracy z lokalnymi środowiskami;
 dalszą promocję Związku;
 przystąpienie do Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców
PRZEDSIĘBIORCY.PL;
 przybliżenie Członkom zamierzeń organów, z którymi przedsiębiorcy współpracują w
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swej codziennej działalności np.: Urząd Skarbowy, ZUS, Policja, Urząd Pracy,
 wspieranie starań poszczególnych Członków w indywidualnych przypadkach np.:
zmian w prawie drogowym.
Wyrazem uznania dla działalności MZPwGL w 2018 roku były liczne listy gratulacyjne,
podziękowania.
Prezes szczególnie podkreślił kolejne laury Członków MZPwGL w projektach takich jak
„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” (Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne i
SERWIS-BOX) czy „Perły Mazowsza” (promowany przez naszą Organizację Hotel „Książe
Poniatowski”).
Zwrócił jednak uwagę na zbyt małe wykorzystanie ofert nowych Członków naszej
Organizacji np.: „Studia Graficzne KONEFKA) jak też minimalne zainteresowanie tematami
na organizowanych przez Zarząd spotkaniach i szkoleniach.
W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu głos zabrali:
- Henryk Uluszczak – podziękował Prezesowi MZPwGL za wsparcie starań właścicieli stacji
obsługi samochodów w sprawie zmian w zakresie prawa drogowego.
- Sławomir Żaboklicki – podkreślił rolę debat o bezpieczeństwie w Gminie dla jej
mieszkańców i przedsiębiorców.
- Jacek Zalewski, Hubert Buksowicz i Elżbieta Rosiek zastanawiali się nad doborem tematyki
i form szkoleń i spotkań.

Ad. 3 Rozpatrzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej Związku dotyczącej polityki
finansowej Związku w 2018 roku.
Wprowadzeniem do realizacji tego punktu obrad była wypowiedź Prezesa Jacka
Arendarskiego, który podkreślił fakt, że w kolejnym roku utrzymano prawidłowe relacje
pomiędzy przychodami a wydatkami Związku, oraz że rok 2018 kończymy bez jakichkolwiek
zobowiązań finansowych ze środkami na koncie i w kasie Organizacji.
Następnie głos zabrał Pan Hubert Buksowicz, który w imieniu Komisji Rewizyjnej Związku
przedstawił sprawozdanie za rok 2018. Komisja pozytywnie oceniła wyniki działań Zarządu i
wnioskowała o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie Prezesowi i pozostałym Członkom
Zarządu skwitowania z wykonania zadań w 2018 roku.
Ad. 4 Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018
roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń - Przewodniczący zarządził głosowanie.
Głosowano jawnie, przez podniesienie ręki. Zgromadzenie zatwierdziło jednogłośnie
sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (uchwały nr 1 i nr 2).
Ad. 5 Udzielenie Zarządowi skwitowania za realizację zadań Związku w 2018 roku.
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie udzielania
Zarządowi skwitowania za realizację zadań Związku w 2018 roku. Głosowano jawnie przez
podniesienie ręki. Jednomyślnie podjęto uchwałę nr 3 w sprawie udzielenia skwitowania
Prezesowi i Członkom Zarządu Związku z wykonania zadań w 2018 roku.
Ad. 6 Omówienie strategii Związku na 2019 rok.
Wprowadzeniem do dyskusji na temat zadań Związku w 2019 roku była wypowiedź Prezesa
Jacka Arendarskiego. Podkreślił on konieczność utrzymania współpracy z dotychczasowymi
partnerami i dalszej promocji Związku poza Gminą Lesznowola przy jednoczesnej
dyscyplinie finansowej Organizacji. Zwrócił też uwagę na szanse, jakie wynikają z licznych
ofert przesyłanych nam przez federację PRZEDSIĘBIORCY.PL oraz poinformował o
propozycji nawiązania współpracy ze strony Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
WÓLKA CENTER.

Ad. 7 Określenie wysokości składek członkowskich w 2019 roku
Prezes Zarządu podkreślił, że przy utrzymaniu prawidłowej polityki finansowej oraz
zapewnieniu ciągłości form i zakresu współpracy z dotychczasowymi partnerami Organizacji
niezbędnym wydaje się utrzymanie dotychczasowej wysokości składki członkowskiej.
Propozycję utrzymania składki członkowskiej w wysokości 2.000 złotych rocznie poddano
pod głosowanie.
Uchwałą nr 4 przyjęto składkę na 2019 roku, przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 8 Wolne wnioski
(1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały nr 5, którą to Walne
Zgromadzenie powierza czynności należące do biura Zarządu Panu Jackowi
Arendarskiemu na okres 12 miesięcy na podstawie zawartej z ww. odpowiedniej
umowy cywilnoprawnej.
Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję Przewodniczącego.
(2) Jacek Zalewski, dziękując za dotychczasową współpracę z DOBRĄ WOLĄ zaprosił
obecnych na kolejną WOLPREZĘ organizowaną w Piasecznie.
(3) Stanisław Kiljańczyk zaapelował o rozważenie możliwości udzielania pomocy w akcji
uczczenia pamięci lokalnych osobistości oraz opieki nad przydrożnymi kapliczkami.
(4) Prezes Jacek Arendarski przypomniał o nadchodzącym w 2020 roku jubileuszu 20lecia powstania MZPwGL i o konieczności jego godnego uczczenia.
Zapowiedział też – w roku 2020 będzie Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze – zmiany w składzie Zarządu MZPwGL.

Ad. 9 Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad i brak innych głosów Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia podziękował zebranym za udział i zamknął obrady.
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Na tym niniejszy protokół został zakończony.
Do protokołu załączone zostają:
1) Wzór zawiadomienia wraz z porządkiem obrad,
2) Lista obecności,
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2018
4) Uchwały nr od 1-5,
Lesznowola, 25 kwietnia 2019 r.
Sekretarz Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia

_____________________
Ewa Młynarczyk

_______________________
Piotr Czarnecki
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