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Poznań, 10 lipca 2013 r.  
Sprawozdanie  

z Walnego Zebrania członków  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej  

4 lipca 2013 r., budynek „A” Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu przy ul. WieŜowej 2/4  
 

1. Na początku spotkania zgomadzenie wybrało jednogłośnie, przez głosowanie jawne, 
przewodniczącego zebrania: ks. Mariusza Białkowskiego oraz sekretarza p. Miłosza Firleja.  

2. Zebranie rozpoczęło się o godz. 19.30. Przewodniczący na podstawie listy obecności 
stwierdził 19 przybyłych na 54 członków Stowarzyszenia. Wobec braku quorum, zgodnie ze 
Statutem, obrady rozpoczęto w drugim terminie: tego samego dnia o godz. 19.45.  

3. Sekretarz, p. Miłosz Firlej, przedstawił program Zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. 
4. Spośród zebranych zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: panią Annę Miturę oraz 

pana Marka śebrowskiego, którzy zostali zaakceptowani jednogłośnie w wyniku jawnego 
głosowania.  

5. Przewodniczący Zebrania złoŜył wniosek o powołanie nowego członka Zarządu 
Stowarzyszenia. Została wyłoniona kandydatura pana Pawła Kasprzyka. W wyniku tajnego 
głosowania w oparciu o zasadę większości głosów, Walne Zebranie powołało pana Pawła 
Kasprzyka na członka Zarządu Stowarzyszenia, który będzie wypełniał obowiązki sekretarza.  

6. Przewodniczący Zebrania przedstawił wniosek o powołanie nowych członków Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zostały wyłonione kandydatury: pana Michała Sawickiego oraz  
p. Przemysława Purczyńskiego. W wyniku tajnych głosowań Walne Zebranie powołało pana 
Michała Sawickiego i pana Przemysława Purczyńskiego na członków Komisji Rewizyjnej.   

7. Prezes Stowarzyszenia, ks. Mariusz Białowski, przedstawił sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok pracy (organizacja oraz rozliczenie 
zeszłorocznego Kursu, liczne koncerty, liturgie, wydanie kolejnych tomów „Studiów 
Gregoriańskich”, zwrócenie uwagi na inicjatywy członków). Podziękował takŜe odchodzącym 
z funkcji: p. Łukaszowi Czartowskiemu, p. Andrzejowi Kujawie oraz p. Ludomirze 
Paluszkiewicz za wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz popularyzowania śpiewu 
gregoriańskiego.  

8. Skarbnik Stowarzyszenia, p. Miłosz Firlej, przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony 
rok działalności Stowarzyszenia.  

9. Sekretarz Komisji Rewizyjnej, pani Alicja Sobańska, oznajmiła, Ŝe członkowie Komisji 
Rewizyjnej, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami księgowo-finansowymi, 
zatwierdzają sprawozdanie finansowe.  

10. W wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium 
Zarządowi za miniony okres.  

11. Walne Zebranie dyskutowało:  
− nad skreśleniem z listy członków, którzy więcej niŜ 3 lata zalegają ze składkami 

członkowskimi oraz nie wykazują chęci dalszej współpracy.  
− pojawiła się propozycja udostępnienia członkom Stowarzyszenia aktulanej listy członków,  
− moŜliwość formalnego przystąpienia zespołów śpiewu gregoriańskiego do Stowarzyszenia.  
12. Na tym zakończono obrady.  

 
 
ks. Mariusz Białkowski  

            AISCGre – sekcja polska 
           PREZES 

 


