
Konin 18.03.2013 

Protokó  z zebrania sprawozdawczego 

Klubu eglarskiego przy Kopalni W gla Brunatnego „Konin”  

odbytego w dniu 18.03.2012 roku 

1. Rozpocz cie zebrania w zwi zku z brakiem wymaganej frekwencji nast pi o w drugim 
terminie 18.03.2013 o godzinie 1715. 

2. Nast pnie  dokonano wyboru  przewodnicz cego zebrania i protokolanta. 
Przewodnicz cy Zebrania zosta  wybrany  – Komandor Henryk Kowalski ,  
Protokolantem wybrano – sekretarza klubu  Marka Berli skiego 

3. Kolejnym punktem zebrania by  wybór  Komisji Mandatowej , której zadaniem by o 
potwierdzenie wa no ci zebrania na podstawie listy obecno ci zgodnie z wymogami 
statutu klubu. 
Zaproponowano kolegów: 
Krzysztof Arkita 

odzimierz Kantek 
Tomasz Gebicki 
Zostali wybrani jednomy lnie przez obecnych  cz onków zebrania. Komisja stwierdzi a 
, ze na 74 cz onków klubu , na zebraniu obecnych by o 24 cz onków . W pierwszym 
terminie zebrania nie by o wymagalnego quorum w drugim terminie zebranie zosta o 
uznane jako prawomocne . 

4. Dokonano w dalszej kolejno ci Wyboru Komisji Uchwa  i Wniosków. 
Zaproponowano kolegów: 
Dariusz Zbierski 
Ryszard Mach 

           Zostali wybrani jednomy lnie przez wszystkich cz onków zebrania. 

5. Sprawozdanie zarz du za 2012 rok w formie prezentacji przedstawi  i omówi  
Komandor klubu Henryk Kowalski . Wcze niej prezentacja by a dost pna na stronie 
www klubu. 

6. Wr czono  wyró nienie Honorowego Komandora Klubu kol. Janowi Walczakowi , 
pierwszemu przewodnicz cemu sekcji eglarskiej w klubie. Wyró niony Komandor 
wr czy  obraz prezentuj cy odzie aglowe  p ywaj ce po rzece warcie  w latach 50 . 

7. Sprawozdania merytoryczne OPP za rok 2012 oraz finansowe jak i bilans za 2012 rok 
zosta y wcze niej umieszczone w Internecie na stronie klubu st d , Komandor 
odpowiada  tylko na zadawane pytania przez zgromadzonych cz onków klubu. 

8. Przewodnicz cy KR kolega Bronis aw Kami ski odczyta  sprawozdanie z dzia alno ci 
Komisji Rewizyjnej w 2012 roku gdzie pomimo sprzeczno ci w komisji odno nie oceny 
prac zarz du dwa g osy za jeden przeciw zosta o przedstawione zebranym. Nast pnie 
kol.Wojciech Pogodski przedstawi  informacje  z wcze niejszych protoko ów K.R. , 
które nie znalaz y uznania w ostatecznym sprawozdaniu. Odby a si  dyskusja , która 



nie potwierdzi a zarzutów z wcze niejszych protoko ów , do informacji , których 
odniós  si  Komandor klubu kol. H.Kowalski 

9. Kolega Andrzej Mrówczy ski przedstawi   sprawozdanie z dzia alno ci S du 
Kole skiego w 2012 roku , który w danym roku nie mia adnych spraw do 
rozwi zania.  

10. Na wniosek kol. Wojciecha Pogodskiego odczytane zosta o sprawozdanie KSz  z 
dzia alno ci za rok 2012 . Nast pnie mia a miejsce dyskusja gdzie odniesiono si  do 
zaprezentowanych informacji . 

11. Na wniosek kol. Wojciecha Pogodskiego zosta a odczytana informacja dostarczona od 
J. Wi niewskiego , która wobec braku na zebraniu zainteresowanego nie zosta a 
poddana dalszej dyskusji . 

12. Odczytano Protoko u Komisji Mandatowej o prawomocno ci wyborów. Komisja   
       stwierdzi a , ze na 74 cz onków klubu , na zebraniu obecnych by o 24 cz onków . W   
        pierwszym terminie zebrania nie by o wymagalnego quorum w drugim terminie   
        zebranie zosta o uznane jako prawomocne . 
13.  Sprawozdanie Merytoryczne z dzia alno  klubu w 2012 roku jednomy lnie oceniono 

pozytywnie przez wszystkich cz onków zebrania i przyj te w g osowaniu. 
14. Przyj cie sprawozdania Finansowego za 2012 rok - w g osowaniu zosta o przyj te 

jednomy lnie.  
15. Przy jednym g osie wstrzymuj cym udzielono absolutorium Zarz dowi Klubu za rok 

2012. 
16. Wniosek kolegi Ryszarda Macha o przywrócenie wczasów na J.Jeziorak zosta  

uwarunkowany odpowiednia ilo ci  osób zainteresowanych i wp aceniem do dnia 
rozpocz cia sezonu po owy kosztów czarteru. 

17. Wniosek Zarz du Klubu przedstawiony przez Komandora klubu H. Kowalskiego o 
nadanie tytu u „Honorowego Komandora Klubu” dla kolegi W odzimierza Bozackiego 
zosta  przyj ty jednog nie. 

18.  Przyj to uchwa  o publikacji uchwa  z posiedzenia zarz du na stronie klubu . 
19. Zaakceptowano Program dzia ania na rok 2013 

 

   Protokolant :                                                                                                      Przewodnicz cy  Zebrania 

Marek Berli ski                                                                                                        Henryk Kowalski  


