
Protokół z walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, 

odbytego w dniu 25 stycznia 2017 r. 

 

 
 Zebranie zorganizowane zostało, jako wymóg statutowy Towarzystwa, ale stanowiło 

zarazem spotkanie opłatkowe. Rozpoczęło się krótkim programem bożonarodzeniowym pt. 

Prządki, w wykonaniu Koła Związku Emerytów i Rencistów z Połomi. Przed występem głos 

zabrał Antoni Chuchla, prezes Towarzystwa, który przypomniał sylwetkę Emilii Krupskiej, 

autorki przedstawienia. Po występie przystąpiono do realizacji programu zebrania.  

 Zebranie otworzył i powitał zebranych prezes zarządu Towarzystwa, Antoni Chuchla, 

a w zebraniu uczestniczyli jego członkowie i zaproszeni goście, zgodnie załączoną z listą 

obecności. A. Chuchla stwierdził, że sala została udekorowana fotografiami z Ziemi Świętej, 

które stanowią fragment wystawy fotograficznej Jana Macieja Maciucha, która będzie 

zorganizowana na przełomie marca i kwietnia br. Następnie przystąpiono do wyboru 

przewodniczącego zebrania. Na wniosek A. Chuchli, przewodniczącą wybrano p. Danutę 

Lęcznar, która następnie przedstawiła porządek zebrania. Porządek ten przedstawiał się 

następująco: 

1) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa, 

2) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, 

3) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami, 

4) podjęcie uchwał w sprawach: 

-przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, 

-przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia zarządowi 

absolutorium, 

i) przyjęcie planu pracy na rok 2017,   

j) podwyższenie składki członkowskiej  

k) sprawy różne i wolne wnioski.                      

Zebrani, przyjęli ten program jednogłośnie. 

W kolejnym punkcie obrad, przewodnicząca zebrania poprosiła zarząd  

o przedstawienie sprawozdania ze swej działalności za 2016 r. W imieniu zarządu, 

sprawozdanie przedstawili: merytoryczne – prezes zarządu, Antoni Chuchla, finansowe – 

skarbnik, Robert Szpond. Całość sprawozdań stanowi załącznik do protokołu. A. Chuchla 

stwierdził, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane, a niektóre wykonano zamiennie, np. 

nie wmurowano tablicy pamiątkowej na cmentarzu, ale za to wmurowano tablicę pamiątkową 

poświęconą 1050. rocznicy Chrztu Polski. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej, Jerzy 



Koczot przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2016 r. oraz wniosek o udzielenie 

zarządowi absolutorium za 2016 r. wraz ze stosownymi uchwałami (całość dokumentacji w 

załączeniu). Następnie przewodnicząca ogłosiła dyskusję, w której głos zabierali m.in.: wójt 

Zbigniew Korab, który mówił o roli i znaczeniu Towarzystwa oraz aprobował podejmowane 

przez niego zadania, starosta strzyżowski Robert Godek, który podkreślił wagę spraw, którymi 

zajmuje się Towarzystwo, uznając go za najbardziej prężne w powiecie, wreszcie p. Teresa 

Nowosad, która aprobowała wszystkie działania Towarzystwa. Głos zabrała także p. 

Aleksandra Chodasz, prezes Fundacji „Dobre Życie”, która zadeklarowała gotowość 

współpracy oraz wyraziła bardzo duże zadowolenie z organizacji Jarmarku Niebyleckiego.  

Przewodnicząca zebrania poddała następnie pod głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania komisji rewizyjnej oraz uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Towarzystwa i udzielenia mu absolutorium. Obie uchwały zostały przyjęte 

jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu. 

Następnie przewodnicząca zebrania poprosiła prezesa zarządu o przedstawienie 

propozycji planu pracy na 2017 r. Uczynił to Antoni Chuchla, który zaproponował następujące 

zadania: 

1) kontynuacja prac nad IV tomem Rocznika Niebyleckiego,  

2) zorganizowanie wystawy fotograficznej prof. Jana Macieja Maciucha,  

3) III Jarmark Niebylecki, 

4) zorganizowanie i rozstrzygnięcie IV edycji konkursu literackiego, 

5) proponujemy ufundowanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Niebylcu, ukazującej 

ważne dla nas osoby – Tryczyński, Chłodnicki itp., 

6) zorganizowanie konferencji naukowej, poświęconej mec. Stanisławowi Szurlejowi  

z Lutczy  

7) zorganizowanie spotkania poświęconego dziejom Niebylca – filmy i dyskusja, 

8) zorganizowanie wyjazdu na baseny termalne, 

9) zorganizowanie wycieczki na teren Podkarpacia lub Sądecczyzny,  

10) wyjazd do filharmonii i teatru, 

11) uczestnictwo w projekcie Noc Muzeów, 

12) prace koncepcyjne nad przewodnikiem po ziemi niebyleckiej oraz nad konkursem  

o wiedzy o regionie. 

Następnie przewodnicząca zebrania zarządziła dyskusję nad przedłożonym programem 

działania w 2017 r., w czasie której podkreślano gotowość angażowania się w planowane 



przedsięwzięcia. Wobec braku dyskusji podjęto uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia programu 

działania na 2017 r. 

W kolejnym punkcie przewodnicząca zebrania przedstawiła propozycję wypracowana 

na posiedzeniu zarządu podniesienia składki członkowskiej do wysokości 15 zł. rocznie od 

jednej osoby i wezwała do dyskusji na ten temat. Głos zabrał Józef Sołtys, który zaproponował 

składkę członkowską w kwocie 20 zł. rocznie od jednej osoby. Jego propozycja zyskała 

aprobatę, wobec czego postanowiono ustalić składkę członkowską w kwocie 20 zł. rocznie, 

począwszy od 2018 r. Podjęto uchwałę nr 4 w sprawie wysokości składki członkowskiej. 

W punkcie sprawy różne i wolne wnioski głos zabrał Jan Maciej Maciuch, który 

omówił wystawę fotograficzną i zaprosił do obejrzenia pełnej wystawy na przełomie marca i 

kwietnia 2017 r. W tym miejscu przewodnicząca zebrania zakończyła je, zapraszając 

wszystkich zebranych na uroczysty opłatek. 

 

           Protokołował                                                                  Przewodnicząca zebrania 

         Antoni Chuchla                                                                       Danuta Lęcznar 

 


