
Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia  

OBROŃCÓW OGRODU IM. POLSKICH KOMBATANTÓW 

 
W dniu 12 lipca 2011 roku w Krakowie przy ul. Seniorów Lotnictwa 10  odbyło się zebranie 

założycielskie Stowarzyszenia OBROŃCÓW OGRODU IM. POLSKICH 

KOMBATANTÓW 

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – 

udział wzięło dziewięć osób. Wykaz Członków Założycieli Stowarzyszenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Zebranie otworzył Marcin Smolski, który przedstawił zebranym powody założenia 

Stowarzyszenia OBROŃCÓW OGRODU IM. POLSKICH KOMBATANTÓW, którego 

głównym celem byłaby (1) obrona terenów zielonych znajdujących się w Krakowie przy ulicy 

Seniorów Lotnictwa 10 na działce nr  755/1 Obr. 4, J Ewid. Śródmieście leżącej na gruncie 

gminy Kraków, a znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Domy Pogodnej Jesieni”  w Krakowie przy ulicy Korczaka 4 oraz  (2) przeciwdziałanie 

zamiarom Spółdzielni Mieszkaniowej DPJ przeznaczenia terenów zielonych pod zabudowę 

mieszkaniową, a tym samym likwidacji tych terenów, które zostały w ciągu ponad 30 letniej 

pracy mieszkańców Domu Zasłużonego Kombatanta przekształcone w ogrody, w których 

rośnie wiele gatunków roślin, gniazdują liczne gatunki ptaków, znajdują schronienie jeże, 

zające, nietoperze.  

 

Stowarzyszenie to działałoby w szczególności poprzez: 

1) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z 

ingerencją w środowisko naturalne;  

2) występowanie do właściwych - wg kompetencji - władz lokalnych, wojewódzkich i 

krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do 

usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, 

przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;  

3) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na 

środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z 

interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności. 

Wszyscy zebrani przyjęli przedstawiony projekt.  

 

Na przewodniczącego zebrania wybrano Marcina Smolskiego, na sekretarza Elżbietę Kuta. 

Następnie jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:  

1) podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia  

2) zapoznanie się z projektem regulaminu, 

3)  dyskusja nad regulaminem, 

4)  podjęcie uchwały o uchwaleniu regulaminu Stowarzyszenia, 

5)  podjęcie uchwały o siedzibie Stowarzyszenia 

6)  wybory Przedstawiciela Stowarzyszenia 

7)  podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej i terminie wpłat  

8)  wybór skarbnika Stowarzyszenia 

9)  wolne głosy i wnioski 

 

 

 

 



Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag. 

 

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia 

OBROŃCÓW OGRODU IM. POLSKICH KOMBATANTÓW. Uchwała została przyjęta w 

głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.  

 

Następnie przewodniczący zebrania zapoznał zgromadzonych z projektem regulaminu 

Stowarzyszenia. W toku dyskusji nad przedłożonym projektem nie zgłoszono żadnych 

merytorycznych uwag. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 

jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia 

OBROŃCÓW OGRODU IM. POLSKICH KOMBATANTÓW. Tekst przyjętej uchwały 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Następnym punktem było ustalenie siedziby Stowarzyszenia. Elżbieta Kuta wyraziła zgodę 

aby siedzibą Stowarzyszenia było Jej mieszkanie, które nieodpłatnie wynajmie 

Stowarzyszeniu. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o siedzibie 

Stowarzyszenia na ulicy Seniorów Lotnictwa 10 m 19, 31-450 Kraków. Tekst przyjętej 

uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Wybór Przedstawiciela Stowarzyszenia był następnym punktem zebrania. Zaproponowano 

kandydaturę Andrzeja Komorowskiego. Kandydat wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym 

jednogłośnie wybrano Andrzeja Komorowskiego syna Wiktora i Felicji, zamieszkałego  

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 19/14 legitymującego się dowodem osobisty seria AKI nr 

997869 wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa; PESEL 39061902673; Tel: 692214834. 

na Przedstawiciela Stowarzyszenia. Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

 

Wysokość składki członkowskiej i termin wpłat był następnym punktem zebrania. 

Przewodniczący zebrania Marcin Smolski zaproponował składkę półroczną w wysokości 50 

zł. W jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęto wysokość i termin wpłat składki 

członkowskiej. Tekst podjętej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Wybór skarbnika był przedostatnim punktem zebrania. Przewodniczący zebrania Marcin 

Smolski przedstawił jako kandydata Wiktorię Ciempińską. Kandydatka wyraziła zgodę.   W 

jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęto kandydaturę Wiktorii Ciempińskiej zamieszkałej 

31-450 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 10/24 na skarbnika Stowarzyszenia. Tekst podjętej 

uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

W wolnych głosach nie zgłoszono żadnych uwag, ani wniosków. W związku z tym 

przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność. Na tym 

zebranie zakończono. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – lista obecności Członków Założycieli Stowarzyszenia 

Nr 2 – lista Członków Założycieli Stowarzyszenia 

Nr 3 – uchwała o powołaniu Stowarzyszenia 

Nr 4 – uchwała o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia 

Nr 5 – uchwała o siedzibie Stowarzyszenia 

Nr 6 – uchwała o wyborze Przedstawiciela Stowarzyszenia 



Nr 7 – uchwała o wysokości składki członkowskiej i terminie wpłat 

Nr 8 – uchwała o wyborze skarbnika Stowarzyszenia 

 

 

 

 

Przewodniczący                                                                        Protokolant /Sekretarz/ 

 

 

Marcin Smolski      Elżbieta Kuta 

 

 

Kraków 12.07.2011r. 



        

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Uchwała Nr 3 – o powołaniu Stowarzyszenia 
 

Zebrani w dniu 12 lipca 2011 r. w Krakowie przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10 postanawiają 

założyć Stowarzyszenie pod nazwą OBROŃCÓW OGRODU IM. POLSKICH 

KOMBATANTÓW z siedzibą w Krakowie którego głównym celem byłaby (1) obrona 

terenów zielonych znajdujących się w Krakowie przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10 na działce 

nr  755/1 Obr. 4, J Ewid. Śródmieście leżącej na gruncie gminy Kraków, a znajdującej się w 

wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni”  w Krakowie 

przy ulicy Korczaka 4 oraz  (2) przeciwdziałanie zamiarom Spółdzielni Mieszkaniowej DPJ 

przeznaczenia terenów zielonych pod zabudowę mieszkaniową, a tym samym likwidacji tych 

terenów, które zostały w ciągu ponad 30 letniej pracy mieszkańców Domu Zasłużonego 

Kombatanta przekształcone w ogrody, w których rośnie wiele gatunków roślin, gniazdują 

liczne gatunki ptaków, znajdują schronienie jeże, zające, nietoperze.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie.  

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Uchwała Nr 4 - o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia 

Zebrani postanawiają uchwalić regulamin Stowarzyszenia pod nazwą OBROŃCÓW 

OGRODU IM. POLSKICH KOMBATANTÓW z siedzibą w Krakowie. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Uchwała Nr 5  - o siedzibie Stowarzyszenia 

 
Zebrani ustalają jako siedzibę Stowarzyszenia lokal mieszkaniowy na ulicy Seniorów 

Lotnictwa 10 m 19, 31-450 Kraków, którego właścicielem jest Elżbieta Kuta. Wynajem 

mieszkania dla celów Stowarzyszenia nieodpłatnie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Uchwała Nr 6 – o wyborze Przedstawiciela Stowarzyszenia 

Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanawiają powołać na Przedstawiciela 

Stowarzyszenia Andrzeja Komorowskiego, syna Wiktora i Felicji, zamieszkałego: 33-100 

Tarnów, ul. Mickiewicza 19/14 legitymującego się dowodem osobisty seria AKI nr 997869 

wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa; PESEL 39061902673; Tel: 692214834. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

Uchwała Nr 7 – o wysokości składki członkowskiej i terminie wpłat 
            

Zebrani ustalają składkę półroczną w wysokości 50 zł. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

Uchwała Nr 8 – o wyborze skarbnika Stowarzyszenia 
 

Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanawiają powołać na skarbnika Stowarzyszenia 

Wiktorię Ciempińską zamieszkałą: 31-450 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 10/24.   

 

 

 

 

Przewodniczący                                                                        Protokolant /Sekretarz/ 

 

 

Marcin Smolski      Elżbieta Kuta 

 

 

Kraków 12.07.2011r. 


