
Informacja dot. Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 19.02.2017 

 

Obrady odbywały sie zgodnie z &6 obowiązującego Statutu ZP. 

Zebranie otworzył prezes Michał Zieliński. Przewodniczacym zebrania zostal Jerzy Gogulski, na sekretarz 

zebrania powolano Beate Heikkinen. 

Komisja wyborcza w skladzie: Piotr Lehtonen i Ryszard Szymanski liczyla glosy. Na kontrolerow protokolu 

wybrano Tomka Becelewskiego i Marka Szymczaka. 

Nastepnie prezes Michal Zielinski odczytal Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci za rok 2016. Zarzad spotkal 

sie na zebraniach dziesiec razy, odbylo sie osiem spotkan czlonkow ZP w Sali Parafialnej Katedry sw, Henryka, 

wrzesniowy piknik w Luukki, wyjazd do Wilna i spotkanie z Polonia litewska, zorganizowany zostal tradycyjny 

koncert chopinowski z okazji poskiego Dnia Niepodlegloscii i grudniowe spotkanie Mikolaja z dziecmi.  

Prezes Michal Zielinski wyjezdzal na owocne spotkania robocze do Rzymu, Warszawy i Plocka. Tematem byly 

przygotowania do obchodow 100 lecia powstania Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach.  

Dokladne informacje n.t. dzialalnosci Zarzadu i spotkan Polakow mozna znalezc w czterech numerach 

KONTAKTU z roku 2016. 

W swoim sprawozdaniu prezes MZ ponformowal tez zebranych o naduzyciu naszego zaufania przez 

skarbnika Ewe Rajatammi I zlozonym przez niego na policji zgloszeniu o przestepstwie.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej potwierdzilo wypowiedz prezesa. KR zaproponowala by Walne Zebranie 

podjelo decyzje czy mozna udzielic Absolutorium ustepujacemu Zarzadowi. 

Alicja Sollamo zaproponowala przedluzenie okresu dzialalnosci obecnego Zarzadu do lipca 2017 r., jednakze 

po burzliwej dyskusji przyjeto wniosek prezesa MZ I przedluzono kadencje Zarzadu do lutego 2018.  Mamy 

nadzieje ze uda sie nam przeprowadzic zaplanowane I juz dlugo przygotowywane obchody 100 letniej 

rocznicy powstania ZP, a takze w jakims stopniu wyjasni sie sprawa przestepstwa skarbnika Ewy Rajatammi. 

W zwiazku z powyzszym  sklad Zarzadu do nastepnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w lutym 2018 

roku przedstawia sie nastepujaco: 

prezes              Michal Zielinski                                  MZ, 

wiceprezes  Katarzyna Lehtonen                          KL, 

czlonek zarzadu, sekretarz     Jerzy Gogulski            JG, 

czlonek zarzadu, skarbnik,       Beata Heikkinen      BH, 

czlonek zarzadu,       Brygida Antikainen                  BA, 

czlonek zastepczy     Sebastian Piotrowski                SP. 

Osoby: BH i SP  zostaly zaproponowane do Zarzadu przez prezesa Michala Zielinskiego. Uczestnicy zebrania 

zaakceptowali wniosek MZ. 

Ewa Rajatammi zostala usunieta ze Zjednoczenia za popelnione naduzycia j.wyzej. 

 

 



Skladki czlonkowskie zostaja utrzymane na poziomie zeszlego roku: 

- 30,- € –  skladka podstawowa 
- 15,- € -   pozostali czlonkowie rodziny (jesli jeden czlonek rodziny uiscil pelna oplate 30,- €), 
- 15,- € -emeryci i rencisci, studenci, bezrobotni i inni uprawnieni do znizki z powodu 

szczegolnych okolicznosci przyznanych przez Zarzad Zjednoczenia. 
 

Apelujemy o wplacanie skladek rocznych do konca marca 2017, gdyz to warunkuje dalsze nasze przetrwanie 

najwiekszego kryzysu w 100 letniej historii organizacji. Nawet skromne wplaty dodatkowe czy skladki z 

wyprzedzeniem nawet na trzy lata beda mile widziane. O ewentualnych sponsorach pisac bedziemy na 

naszych stronach Internetowych i w KONTAKTACH. 

Walne Zebranie upowaznilo Michala Zielinskiego do dalszego prowadzenia wszystkich spraw zwiazanych z 

obchodami rocznicowymi i pilotowaniu postepowania prawnego przeciwko Ewie Rajatammi. 

Zarzad ZP bedzie udzielal prezesowi pomocy w realizowanym planie rocznej dzialalnosci, glownie w 

przygotowaniach rocznicowych, ale takze i innych. Na pewno bedziemy tez apelowac rowniez o pomoc do 

czlonkow ZP. 

          Informacje przygotowal: Jerzy Gogulski w dniu 22.02.2017 r. 

 

 

 


