
Protokół z walnego zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, 

odbytego w dniu 12 kwietnia 2018 r. 
 

 

 Zebranie zorganizowane zostało, jako wymóg statutowy Towarzystwa i odbyło się  

w Domu Strażaka w Konieczkowej. Rozpoczęło się o godz. 19.oo i trwało do godz. 21.3o,  

a uczestniczyli w nim zaproszeni goście, którymi byli: 

1) Robert Godek, starosta strzyżowski, 

2) Danuta Lęcznar, przewodnicząca Rady Gminy, jednocześnie członek zarządu 

Towarzystwa, 

3) Zbigniew Korab, wójt Gminy Niebylec, także członek stowarzyszenia, 

4) prof. Kazimierz Ożóg (UR), członek honorowy Towarzystwa, 

5) prof. Zenon Ożóg, dziekan Wydziału Filologicznego UR, 

6) ks. prałat Jan Młynarczyk, członek honorowy Towarzystwa, 

7) proboszcz parafii w Niebylcu, ks. Czesław Goraj, członek honorowy, 

8) Jolanta i Wacław Rędziniak, właściciele Firmy Serwis-Kop w Rzeszowie, 

9) Teresa i Jan Nowosadowie, członkowie honorowi stowarzyszenia, 

10) Artur Przyboś, współwłaściciel Firmy Avee-Med Niechobrz 

oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, wg załączonej listy obecności. 

Wszystkich zebranych powitał prezes zarządu Towarzystwa, Antoni Chuchla, który także zagaił 

i wprowadził w tematykę zebrania. Prezes stowarzyszenia złożył w tym miejscu gratulacje  

p. Teresie Sierżędze-Nowosad, członkini honorowej Towarzystwa gratulacje za zajęcie II 

miejsca w Plebiscycie Eskulap, w kategorii Lekarz rodzinny, a Zbigniew Korab, wójt Gminy  

i członek stowarzyszenia, wręczył laureatce kwiaty. Następnie Antoni Chuchla zaproponował 

wybór przewodniczącego zebrania, zgłaszając kandydaturę Danuty Lęcznar. Wobec braku 

innych kandydatur, zebranie wybrało jednogłośnie przewodniczącą zebrania p. Danutę Lęcznar, 

która dziękując za wybór przedstawiła porządek zebrania i poddała go pod głosowanie. Było on 

następujący: 

1) otwarcie zebrania, 

2) wybór przewodniczącego zebrania, 

3) przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa, 

4) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, 

5) dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami, 

6) podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu Towarzystwa i udzielenia 

zarządowi absolutorium, 

b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, 

7) wybór zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, 



8) wybór komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, 

9) przyjęcie planu pracy na rok 2018, 

10) sprawy różne i wolne wnioski.  

Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, wobec czego 

przystąpiono do jego realizacji.  

W pierwszym punkcie obrad prezes Towarzystwa przedstawił sprawozdanie rzeczowe z 

działalności za miniony rok, a skarbnik sprawozdanie finansowe, stwierdzając, że wszystkie 

wydatki znalazły pokrycie w dochodach. Wymienił także darowizny i dotacje, jakie wpłynęły 

na konto stowarzyszenia oraz przedstawił kwestię opłacania składek członkowskich, 

stwierdzając, że nie wszyscy członkowie rzetelnie wywiązują się z tego obowiązku. Przedstawił 

także stan zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Antoni Chuchla przedstawił zadania, 

które stowarzyszenie realizowało w ubiegłym roku, wymienił także te, których nie udało się 

zrealizować i są realizowane w roku bieżącym. Wszystkie powyższe zagadnienia, zarówno 

merytoryczne jak i finansowe znalazły odzwierciedlenie w materiałach, stanowiących załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Następnie Jerzy Koczot, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił protokół z 

posiedzenia, stwierdzając, że komisja dokonała kontroli pracy zarządu, w szczególności 

zagadnień finansowych i nie zauważyła jakichkolwiek nieprawidłowości. Przewodniczący 

komisji wyraził zaniepokojenie sprawą opłacania składek członkowskich, stwierdzając, że nie 

wszyscy członkowie wywiązują się z tego obowiązku. Komisja imieniem przewodniczącego 

zaleciła zarządowi podjęcie działań w tym zakresie. Na koniec Jerzy Koczot przedstawił 

uchwałę komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium za 2017 r., 

załączając stosowne uchwały (całość dokumentacji w załączeniu).  

W tym miejscu przewodnicząca obrad zarządziła dyskusję nad przedstawionymi 

sprawozdaniami. Głos w dyskusji zabierali: Zbigniew Korab, wójt Gminy, który mówił o roli i 

znaczeniu Towarzystwa oraz aprobował podejmowane przez niego zadania; Zbigniew Korab, 

nawiązując do zapowiedzianych wyborów władz stowarzyszenia zaproponował, aby dokonać 

wyboru zarządu i komisji rewizyjnej w dotychczasowym składzie przez aklamację, starosta 

strzyżowski Robert Godek, który podkreślił wagę spraw, którymi zajmuje się Towarzystwo, 

docenił jego rolę w środowisku lokalnym, uznając go za najbardziej prężne w powiecie, 

wreszcie p. Teresa Nowosad, która złożyła podziękowania za życzenia, a także dziękowała 

wszystkim zebranym za oddane na nią głosy we wspomnianym już plebiscycie. Głos zabrał 

także ks. Jan Młynarczyk, który wyraził radość z pracy Towarzystwa, zadowolenie z tematów 

które podejmuje oraz złożył życzenia na dalszą pracę. Wobec wyczerpania listy dyskutantów, 

przewodnicząca zebrania poddała 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. 

W dalszym ciągu obrad przewodnicząca zebrania zarządziła wybory władz 

stowarzyszenia: zarządu i komisji rewizyjnej, ponieważ dobiegła końca ich kadencja. Odniosła 

się do wniosku Zbigniewa Koraba stwierdzając, że musimy dochować przepisów statutowych, a 

te stanowią, że wybory – oddzielnie dla każdego członka zarządu i komisji rewizyjnej 

oddzielnie – muszą zostać przeprowadzone, wobec czego mimo, że będą to wybory jawne, 

zaproponowała powołanie komisji skrutacyjnej w składzie: Agnieszka Cynar, Marek Jarosz i 

Halina Sołtys, podejmując uchwałę nr 3. Komisja rewizyjna po ukonstytuowaniu się przystąpiła 

do pracy. W związku z wnioskiem Zbigniewa Koraba, przyjęto zgłoszenia kandydatów w 

osobach członków dotychczasowego zarządu (Antoni Chuchla, Lucyna Podolska, Katarzyna 

Grzebyk, Robert Szpond, Maria Boho, Danuta Lęcznar i Wiktor Bochenek) oraz 

dotychczasowej komisji rewizyjnej (Jerzy Koczot, Czesława Nowak i Zofia Dzika, która 

wprawdzie nie uczestniczyła w posiedzeniu, ale wyraziła zgodę na kandydowanie). 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej, Agnieszka Cynar zadawała kandydatom pytania o zgodę 

na kandydowanie, a otrzymawszy odpowiedzi pozytywne przekazała protokół komisji 

skrutacyjnej przewodniczącej zebrania, która poddała pod głosowanie wybór zarządu i komisji 

rewizyjnej. Zebrani najpierw jednomyślnie podjęli uchwałę nr 4 w sprawie wyboru zarządu 

Towarzystwa, a następnie uchwałę nr 5 w sprawie wyboru komisji rewizyjnej. 

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie planu pracy na rok 2018. Przewodnicząca 

zebrania poprosiła zatem prezesa stowarzyszenia o zabranie głosu. Antoni Chuchla najpierw 

podziękował za zaufania zarządowi i za wybór, a następnie przedstawił plan pracy na 2018 r. w 

brzmieniu: 

1) proponujemy kontynuować prace nad kolejnym tomem Rocznika Niebyleckiego, tak 

aby jego wydanie było możliwe wiosną 2019 r. z podziałem na trzy części: 

opracowania, biogramy i relacje z ważnych wydarzeń, 

2) proponujemy kontynuować podjęte wcześniej tematy: 

a) konkurs literacki, 

b) jarmark niebylecki, 

c) uczestnictwo w organizacji Nocy Muzeów, 

3) zorganizowanie konferencji naukowej, poświęconej mec. Stanisławowi Szurlejowi z 

Lutczy – zaplanowano na I połowę września,  

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

5) odnowienie trzech pomników, wespół z parafią Niebylec i Połomia oraz społecznością 

w Gwoźnicy Górnej:  

a) Kajetana Junoszy Łempickiego w Niebylcu 

b) Józefa Sierakowskiego w Połomi, właściciela Baryczki, 



c) pomnika ufundowanego na cmentarzu w Gwoźnicy Górnej w 1875 r. 

6) zorganizować wiosną spotkanie plenerowe – wyjazd w Bieszczady, 

7) wyjazd do teatru lub filharmonii, 

8) zorganizować wycieczkę na teren Podkarpacia, 

9) rozpocząć pracę nad elementami promującymi Ziemię Niebylecką (widokówki, 

przewodniki itp.). 

Przewodnicząca zebrania wniosła o dyskusję nad przedstawionym planem pracy. 

Wobec tego, że nikt nie zabierał głosu uznała, że przedstawiony plan pracy jest akceptowany i 

zaproponowała podjęcie uchwały w tej sprawie. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany 

plan pracy na 2018 r., podejmując uchwałę nr 6. 

W końcowej części zebrania prof. Kazimierz Ożóg wygłosił wykład pt. Rola języka 

polskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wykład wzbudził ogromne 

zainteresowanie. Po wykładzie, zebrani spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Konieczkowej. Przygrywał zespół Trio galicyjskie z Gminnego ośrodka 

Kultury w Niebylcu, pod kierunkiem Wiktora Bochenka. Na tym zebranie zakończono.  

 

      Przewodnicząca zebrania 

             Danuta Lęcznar 

        

     


