Protokół z walnego zebrania Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze z dnia 24.04.2013 r.
Oficjalnie obrady otworzył prezes Towarzystwa, p. Hieronim Ratajski.
Na przewodniczącą obrad zaproponowano kandydaturę p. Celiny Zamuszko, a na protokolanta p.
Janiny Lewandowskiej. Kandydatury zostały zaaprobowane jednogłośnie.
Przewodnicząca zapoznała zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany
bez wnoszenia do niego uwag.
Następnie przewodnicząca p. C. Zamuszko zaprosiła do Prezydium Walnego Zgromadzenia panie:
Urszulę Jaros i Bożennę Drobniewską. Kolejno powołano Komisje: Mandatową oraz Uchwał i
Wniosków. W skład Komisji Mandatowej wybrano p. Alicję Olewińską i p. Henryka Hochmana a do
Komisji Uchwał i Wniosków panów: Krzysztofa Raczyńskiego i Radosława Żurawskiego.
W następnym porządku Komisja Mandatowa stwierdziła ważność i zgodność obrad Walnego
Zgromadzenia z przyjętymi ustaleniami Towarzystwa.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia udzieliła kolejno głosu prezesowi p. H. Ratajskiemu, który w
sposób szczegółowy przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Towarzystwa
Muzycznego im. K. Nicze za rok 2012 oraz o. Bożennie Drobniewskiej, która odczytała sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
Po odczytani sprawozdania p. B. Drobniewska zgłosiła w imieniu Komisji Rewizyjnej wniosek o
absolutorium za rok 2012. Wniosek ten został jednogłośnie przyjęty.
Później rozpoczęto dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał p. H. Ratajski, który podniósł problem braku
składek przez niektórych członków Towarzystwa oraz podkreślił też waną rolę sponsorów. Osobne
podziękowaniaskierował na ręce przewodniczącej obrad p. dyrektor Celiny Zamuszko za
udostępnienie budynku szkoły muzycznej na siedzibę Towarzystwa. Kolejny głos w dyskusji zabrał p.
Krzysztof Raczyński w sprawie nadania imienia K. Nicze jakiemuś ważnemu miejscu w Pabianicach. Na
razie są kłopoty w tym temacie; trzy propozycje ze strony Towarzystwa pozostały bez odzewu.
Po dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zgłosiła trzy uchwały, które były kolejno głosowane.
Wszystkie przyjęto jednogłośnie. Na zakończenie Zgromadzenia Prezes Towarzystwa podziękował
wszystkim za przybycie, za aktywność i zaprosił zgromadzonych na koncert w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej i i II stopnia w Pabianicach. W koncercie wystąpili laureaci konkursów:
Szymon Mantaj z kl. skrzypiec p. Rafała Rydygera oraz Jakub Pałosz z klasy fortepianu dr Joanny
Ławrynowicz. Po koncercie prezes, p. H. Ratajski zamknął obrady Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze.
Protokołowała: Janina Lewandowska

