Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Ligi Walki z Hałasem
W dniu 9 października 2010 r. w lokalu firmy JM Jerzy Maciejczyk ul. Bernardyńska 2/74A,
02-904 Warszawa, tymczasowej siedzibie Ligi Walki z Hałasem został zwołany Krajowy
Zjazd Delegatów Ligi Walki z Hałasem.
W Zjeździe udział wzięli:
·

Mikołaj Kirpluk – Prezes Zarządu Głównego Ligi Walki z Hałasem,

·

Zbigniew Pusłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

·

Jerzy Narkiewicz-Jodko – członek Sądu Koleżeńskiego

·

Wiesław Fiebig – profesor nadzw. Politechniki Wrocławskiej, właściciel firmy
Wibro-Akustyka

·

Jerzy Maciejczyk – właściciel firmy JM Jerzy Maciejczyk

Na początku spotkania Mikołaj Kirpluk poinformował o trudnościach w zorganizowaniu
Zjazdu i przedstawił ustnie sprawozdanie z działania Ligi od czasu ostatniego Zjazdu
Delegatów, które ograniczało się do formalnego utrzymywania ciągłości składania deklaracji
VAT do urzędu skarbowego.
Sprzęt będący własnością Ligi oraz dokumenty, w związku z koniecznością opuszczenia
lokalu na Kępie Potockiej wynajmowanego od Instytutu Ochrony Środowiska, zostały
przeniesione do magazynu firmy MEXPOL oraz do garażu Mikołaja Kirpluka. W związku
z likwidacją magazynu sprzęty będące własnością Ligi zostały przeniesione do siedziby firmy
JM. Dokumenty wymagane przepisami zostały zarchiwizowane przez firmę

Usługi

Archiwalne "Archiwista" - Elżbieta Korpaczewska (03-126 Warszawa, ul.P.Picassa 3 m.13),
a pozostałe zniszczone.
W celu umożliwienia prowadzenia dalszej działalności Ligi konieczne jest wprowadzenie
zmian w KRS. Zmiany te nie zostały dotychczas wprowadzone z powodu braku możliwości
finansowych na zlecenie tego firmie prawniczej, oraz braku czasu i zaangażowania członków
Ligi do skompletowania i wypełnienia dokumentów i formularzy do KRS.
Jeśli Liga miałaby działać dalej niezbędna jest jej reorganizacja:
1. Ze względu na niewielką liczbę aktywnych członków z jednej strony oraz dużą łatwość
komunikowania się za pomocą internetu należałoby rozwiązać Oddziały Ligi i kierować jej
działalnością centralnie.
2. Żeby działalność Ligi była zauważalna, należy pozyskać nowych członków spoza branży
akustycznej, a zwłaszcza młodzież.

3. Zmiany w organizacji Ligi i sposobu jej działania powinny znaleźć odbicie w jej statucie.
Zgodnie ze statutem Ligi nastąpił koniec kadencji pracy Zarządu. Z powodu braku
reprezentacji członków Ligi, możliwości przedstawienia i zaakceptowania sprawozdania
Zarządu, Prezes Zarządu Mikołaj Kirpluk ogłosił zakończenie jego działania.
W celu przygotowania reorganizacji Ligi obecni ukonstytuowali się jako Zarząd
Tymczasowy w składzie:
1. Wiesław Fiebig
2. Mikołaj Kirpluk
3. Jerzy Maciejczyk
4. Jerzy Narkiewicz-Jodko
5. Zbigniew Pusłowski
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Nadzwyczajnego, który pozwoliłby te zmiany zaakceptować i wdrożyć albo zakończyłby
działanie Ligi.

Uchwała nr 1 Zjazdu
1. Zarząd Tymczasowy w składzie:
·

Wiesław Fiebig

·

Mikołaj Kirpluk

·

Jerzy Maciejczyk

·

Jerzy Narkiewicz-Jodko

·

Zbigniew Pusłowski

przejmuje wszelkie kompetencje władz Ligi Walki z Hałasem.
2. Przewodniczącym Zarządu Tymczasowego wybrano kol. Mikołaja Kirpluka i upoważniono
go do jednoosobowej reprezentacji Ligi Walki z Hałasem.
3. Sekretarzem Zarządu Tymczasowego wybrano kol. Jerzego Maciejczyka.
4. Zadaniem Zarządu Tymczasowego jest przygotowanie zmian w statucie Ligi Walki
z Hałasem oraz zorganizowanie Zjazdu Nadzwyczajnego w możliwie jak najszybszym
terminie.

