IV WALNE ZEBRANIE
KLUBU SPORTÓW GÓRSKICH „DIRETA”
GNIEZNO, 16 STYCZNIA 2010 R.

Sprawozdanie z IV Walnego Zebrania
Klubu Sportów Górskich ,,Direta’’ w Gnieźnie

Lista obecności: 21 obecnych (załącznik nr 1)
1. Zabranie głosu przez aktualnego prezesa KSG ,,Direta’’ Andrzeja Jankę,
który powitał zebranych i przedstawił porządek zebrania (załącznik nr 2), a
po sprawdzeniu listy obecności osób z czynnym i biernym prawem
wyborczym (załącznik nr 1), stwierdził że jest kworum (na29 członków
klubu przybyło na zebranie 21 osób).
2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania.

Andrzej Janka przedstawił kandydaturę Artura Majewskiego na
przewodniczącego walnego zebrania, która została poddana głosowaniu.
Artur Majewski został wybrany na przewodniczącego zebrania przy
następującym stosunku głosów: 21 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.
3. Powołanie komisji głosów.

Artur Majewski przedstawił kandydatury Adama Ganczarka i Artura
Podolskiego na członków komisji głosów.
Adam Ganczarek i Artur Podolski zostali wybrani do komisji głosów przy
następującym stosunku głosów: 21 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.
4. Powołanie komisji uchwał.
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Artur Majewski przedstawił kandydatury na członków komisji uchwał,
Beatę Sander i Dariusza Pietroczuka. Beata Sander i Dariusz Pietroczuk
zostali wybrani do komisji uchwał przy następującym stosunku głosów:
21 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności władz klubu i dyskusja nad

przedstawionym sprawozdaniem.
Ustępujący prezes KSG ,,Direta” Andrzej Janka przedstawił sprawozdanie
z działalności klubu.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu.

Przewodniczący walnego zebrania postawił wniosek o udzielenie
absolutorium ustępującemu zarządowi. Zarząd otrzymał absolutorium w
następującym stosunku głosów: : 19 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
7. Wybór nowego prezesa klubu.
Artur Majewski przeprowadził głosowanie nad kandydaturą Andrzeja
Janki zgłoszoną przez Pawła Pękałę. Andrzej Janka został wybrany na
prezesa KSG ,,Direta’’ przy następującym stosunku głosów: 20 za,
1 wstrzymujący, 0 przeciw.
8. Powołanie członków nowego zarządu.
Nowo wybrany prezes Andrzej Janka przedstawił propozycje osób na
nowych członków zarządu:
- wiceprzewodniczący: Artur Majewski
- skarbnik: Arek Oszutowski
- sekretarz: Dariusz Pietroczuk
- członek zarządu: Adam Ganczarek
Nowy zarząd został przyjęty w następującym stosunku głosów: 20 za, 1
wstrzymujący, 0 przeciw.
9. Wybór przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej.

Artur Majewski odczytał informacje dotyczące roli i zadań komisji
rewizyjnej. Beata Sander przedstawiła kandydatury do komisji rewizyjnej:
- przewodniczący: Jakub Szmańda
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- członek: Kamila Szmańda
- członek: Michał Wrzesiński
Wyżej wymienione osoby zostały wybrane w następującym stosunku
głosów: 18 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw.
10. Wybór przewodniczącego i członków sądu koleżeńskiego.
Artur Majewski odczytał informacje dotyczące roli i zadań sądu
koleżeńskiego. W burzliwej dyskusji zostały wyłonione kandydatury do
sądu koleżeńskiego: Łukasz Spachacz, Sandra Czaczyk, Karol
Wrzesiński, Artur Podolski.
W wyniku głosowania został przyjęty następujący skład osobowy sądu
koleżeńskiego:
- przewodniczący: Karol Wrzesiński
- członek: Sandra Czaczyk
- członek: Artur Podolski
Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 20 za, 1 wstrzymujących,
1 przeciw. ( Zwiększyła się liczba osób z prawem wyborczym obecnych
na sali )
11. Prezes Andrzej Janka przedstawił kierunki działania klubu i zachęcił

członków KSG do zabrania głosu dotyczącego tego tematu.
12.Wolne głosy i wnioski
Podczas dyskusji postanowiono zreformować sposób płacenia składki
członkowskiej oraz opłaty wpisowej. Odbyło się to poprzez przyjęcie
następujących uchwał:
Przyjęcie uchwały o jednorazowym pobieraniu składki członkowskiej do
końca stycznia roku, za który składka jest opłacana. Wyjątkowo w 2010
roku składka ma zostać opłacona do 15 lutego. Istnieje możliwość
rozłożenia płatności na raty po uprzednim złożeniu stosownego podania.
Uchwałę przyjęto w następującym stosunku głosów: 22 za, 0
wstrzymujących, 0 przeciw.
Przyjęcie uchwały o pobieraniu opłaty wpisowej od osób przyjmowanych
do klubu po raz pierwszy oraz od osób, które zostały skreślone z listy
członków i chcą ponownie stać się członkiem klubu. Uchwałę przyjęto w
następującym stosunku głosów: 21 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
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13.Odczytanie i przyjęcie uchwał
Po krótkiej przerwie na sformułowanie i zapisanie przegłosowanych
uchwał Dariusz Pietroczuk odczytał uchwały:
(protokół Komisji Uchwał – załącznik nr 4)
1. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
2. Powołanie Andrzeja Jankę na nowego prezesa KSG ,,Direta”

3. Powołanie nowego składu zarządu:
- wiceprzewodniczący: Artur Majewski
- skarbnik: Arek Oszutowski
- sekretarz: Dariusz Pietroczuk
- członek zarządu: Adam Ganczarek
4. Powołanie nowego składu komisji rewizyjnej:
- przewodniczący: Jakub Szmańda
- członek: Kamila Szmańda
- członek: Michał Wrzesiński
5. Powołanie nowego składu sądu koleżeńskiego
- przewodniczący: Karol Wrzesiński
- członek: Sandra Czaczyk
- członek: Artur Podolski
6. Przyjęcie uchwały o jednorazowym pobieraniu składki członkowskiej
do końca stycznia roku, za który składka jest opłacana. Wyjątkowo w
2010 roku składka ma zostać opłacona do 15 lutego. Istnieje możliwość
rozłożenia płatności na raty po uprzednim złożeniu stosownego
podania.
7. Przyjęcie uchwały o pobieraniu opłaty wpisowej od osób
przyjmowanych do klubu po raz pierwszy oraz od osób, które zostały
skreślone z listy członków i chcą ponownie stać się członkiem klubu.
Zatwierdzono poprawność sformułowanych uchwał w następującym
stosunku głosów: 22 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.

4

14.Zakończenie części oficjalnej Walnego Zebrania.
Tabela głosowań (wg protokołu Komisji Głosów – załącznik nr 3).
LP

RODZAJ GŁOSOWANIA

1.

Wybór przewodniczącego walnego
zebrania:

LICZBA
LICZBA
GŁOSÓW GŁOSÓW
ZA
WSTRZYM

LICZBA
GŁOSÓW
PRZECIW

21

0

0

21

0

0

21

0

0

19

2

0

20

1

0

20

1

0

18

3

0

Artur Majewski
2.

Powołanie komisji głosów:
Adam Ganczarek
Artur Podolski

3.

Powołanie komisji uchwał:
Beata Sander
Dariusz Pietroczuk

4.
5.

Głosowanie nad udzieleniem
absolutorium dla ustępującego
zarządu.
Wybór nowego prezesa klubu:
Andrzej Janka

6.

Powołanie członków nowego
zarządu:
wiceprzewod.: Artur Majewski
skarbnik: Arek Oszutowski
sekretarz: Dariusz Pietroczuk
członek zarządu: Adam Ganczarek

7.

Powołanie nowego składu
komisji rewizyjnej:
przewodniczący: Jakub Szmańda
członek: Kamila Szmańda
członek: Michał Wrzesiński
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8.

Powołanie nowego składu
sądu koleżeńskiego
przewodniczący: Karol Wrzesiński
członek: Sandra Czaczyk
członek: Artur Podolski

21

1

1

Przyjęcie uchwały o jednorazowym
pobieraniu składki członkowskiej.
10.
Przyjęcie uchwały o pobieraniu
opłaty wpisowej od osób
przyjmowanych do klubu po raz
pierwszy oraz od osób, które zostały
skreślone z listy członków i chcą
ponownie stać się członkiem klubu.
11.
Zatwierdzenie poprawności
sformułowanych uchwał.

22

0

0

21

1

0

22

0

0

9.

Protokołowali:
Beata Sander
Dariusz Pietroczuk
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