PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
wybranej na
Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Krakowskiego Klubu Głowatka.
dnia 22 marca 2014 roku
Komis ja Uchwał i Wniosków w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Andrzej Kłosowski
2) Członek Komisji –

Wojciech Obydziński

3) Członek Komisji –

Marek Wójcik

stwierdza, że podczas Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Krakowski Klub Głowatka, wpłynęły następujące projekty
uchwał i wniosków:
UCHWAŁA NR 1
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Wniosku Zarządu o wykreślenie ze stowarzyszenia następujących członków:
(§11punkt 1.,2) - Wacław Grondal z powodu śmierci.
Z powodu nieuzasadnionego zalegania ze składkami członkowskimi (§11 punkt 1.2.-1.)
1) Gierczak Artur
2) Tabor Mariusz
3) Nowak Krzysztof
4) Budzyń Krzysztof
5) Biedrzycki Jerzy
6) Pieślak Mirosław
UCHWAŁA NR 2
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia KKG.
Na podstawie §18 punkt 2) statutu, do stowarzyszenia zgłosili chęć przystąpienia:
1) Antoni Bogdan – wprowadzający: Wojciech Łopatka, Zdzisław Adamczyk
2) Bartosz Surma – wprowadzający: Zdzisław Adamczyk, Rafał Pękała
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UCHWAŁA NR 3
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski Klub Głowatka”
postanawia ubiegać się o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego.
UCHWAŁA NR 4
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Krakowski Klub
Głowatka” postanawia dokonać zmian statutu stowarzyszenia „Krakowski Klub Głowatka”
w ten sposób, że:
§ 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Ustawa o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 3 otrzymuje brzmienie:
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna
obejmująca:
1) propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej,
2) dbanie o czystość wód i środowiska naturalnego rzek oraz ochrona rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
3) zachowanie populacji głowacicy (hucho hucho) i innych ryb środowiskowo jej
towarzyszących,
4) ochronę łowisk.
§ 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
5) współdziałanie z Polskim Związkiem Wędkarskim, Strażą Rybacką, Strażą Graniczną,
Policją i innymi służbami w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu, ochrony
rybostanu, tarlisk i zarybiania wód,
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W § 13 po pkt. 1 dodaje się pkt. 11 o następującym brzmieniu:
W przypadku braku kworum, w pierwszym terminie zebrania, przewodniczący zgromadzenia
wyznacza drugi termin walnego zgromadzenia, o pół godziny później niż wyznaczony był
pierwszy termin. Uchwały walnego zgromadzenia członków w przedmiocie wyboru jego władz
podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.
§ 14 otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 1/3 (jednej
trzeciej) członków uprawnionych do głosowania. Podjęte przez Walne zgromadzenie uchwały
obowiązują i wiążą wszystkich członków stowarzyszenia.

W § 15 po pkt. 3 dodaje się pkt.31 o następującym brzmieniu:
W przypadkach wskazanych w statucie Zarząd ma prawo wyznaczenia drugiego terminu
Walnego Zgromadzenia o pół godziny później niż wyznaczony był pierwszy termin, bez
zachowania procedury wskazanej w § 15 pkt.3. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz
proponowany porządek obrad nie mogą ulec zmianie, poza przypadkami określonymi w § 15
pkt. 4.
§ 19 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, dwóch wiceprezesów,
skarbnika i sekretarza. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 21 pkt. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji członka Zarządu, ani
pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

W § 23 po pkt. 3 dodaje się pkt. 31 o następującym brzmieniu:
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobo, z którymi
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pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane
dalej „osobami bliskimi”.
- przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 25 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad
określonych w obowiązujących przepisach prawa w tym ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność
gospodarcza może być prowadzona jedynie jako dodatkowa w stosunku do
działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej służy
realizacji celów statutowych i przeznaczony jest na działalność pożytku
publicznego. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
W § 25 po pkt. 1 dodaje się punkt 11 i 12 o następującym brzmieniu:
11 . Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na
zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. Ustawa o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Dochód z działalności przeznaczony jest
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2
1 . Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków zwykłą większością głosów.
oraz uchyla się pkt.2.
§ 26 otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
§ 27 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków większością 2/3 głosów.
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UCHWAŁA NR 5
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia „Krakowski Klub Głowatka”
postanawia przyjęć tekst jednolity statutu Stowarzyszenia, który stanowi załącznik nume r 1
do protokołu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania z dnia 22.03.2014 r. pod
warunkiem zarejestrowania zmian statutu Stowarzyszenia w rejestrze stowarzyszeń KRS.

UCHWAŁA NR 6
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Uchwała Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków KKG
W sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
UCHWAŁA NR 7
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Wyboru nowych władz Stowarzyszenia:
Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Prezesa Zarządu:
1) Zdzisław Adamczyk

UCHWAŁA NR 8
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Wyboru nowych władz Stowarzyszenia:
Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Wiceprezesów Zarządu:
1) Wiesław Wojakowski
2) Wojciech Łopatka
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UCHWAŁA NR 9
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Wyboru nowych władz Stowarzyszenia:
Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na członka Zarządu ,
Skarbnika KKG:
1) Janusz Pałka, innych kandydatur nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Wyboru nowych władz Stowarzyszenia:
Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na członka Zarządu ,
Sekretarza KKG:
1) Sebastiana Ruszkiewicz,
innych kandydatur nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej :
Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Prze wodniczącego Komisji
Rewizyjnej :
1) Zbigniew Serwański,
Innych kandydatur nie zgłoszono.
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UCHWAŁA NR 12
z dnia 22.03.2014 r.
W sprawie:
Powołania Członków Komisji Rewizyjnej :
Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Członków Komisji Rewizyjnej :
1) Artur Jopek
2) Radosław Chojnacki
3) Kazimierz Grudzień
WNIOSKI
Ponadto do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski:
Wniosek nr 1
Wniosek Kol. Janusza Palonka w sprawie : „Dalszej współpracy z ZO PZW w
Częstochowie polegająca na kontynuacji zarybień górnej Pilicy , i przeprowadzenia
zarybienia wiosennego i jesiennego”

Wniosek nr 2
Wniosek Kol. Andrzeja Kłosowskiego w sprawie: „ Podjęcia negocjacji i skierowanie
wniosku do ZO PZW Nowy Sącz o umożliwienie wędkowania na sztuczną muchę (streamer
min 15 cm) w okresie od 01.11. (listopad) na równych prawach ze spinningiem”
Wniosek nr 3
Wniosek Kol. Zdzisława Zydarczyka w sprawie: „Opracowania terminarza imprez oraz
zawodów wędkarskich na rok 2014 i umieszczenie ich na stronie internetowej do dnia
10.04.2014 r.”
Wniosek nr 4
Wniosek Kol. Wojciecha Obydzińskiego w sprawie: „W związku z odejściem naszego
Kolegi Wacława Grondala, poważnie wnioskuję o wyznaczenie funkcji Rzecznika
Prasowego”

7

Wniosek nr 5
Wniosek Kol. Zdzisława Adamczyka w sprawie: „ Zarybiać tylko podrośniętym narybkiem
głowacicy co najmniej rok +”

Wniosek nr 6
Wniosek Kol. Tadeusza Pudełko w sprawie : „ O wprowadzenie odznaki okolicznościowej na
zawodach pstrągowych rozpoczynających sezon i kończących sezon pstrągowego”
Wniosek nr 7
Wniosek Kol. Jerzego Haczyka w sprawie: „ Proszę o przyznanie tytułu „Seniora Klubu
osobie która ukończyła 65 lat i należy do klubu minimum 20 lat , oraz 50% zniżek w
imprezach klubowych”

1) Przewodniczący Komisji – Andrzej Kłosowski …………………………………………….
2) Członek Komisji –

Wojciech Obydziński……………………………………………

3) Członek Komisji –

Marek Wójcik…………………………………………………..
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W wyniku głosowania,
podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Krakowski Klub Głowatka, przyjęto lub odrzucono następujące
uchwały i wnioski o następującej treści:
UCHWAŁA nr 1

z dnia 22.03.2014 o treści:

„Na wniosek Zarządu KKG o skreślenie z listy członków KKG Kol. Wacława Grondala z
powodu śmierci.”
W wyniku głosowania jawnego:
Głosów za: 32
Wykluczyć ze Stowarzyszenia KKG następujących członków z powodu nie opłacenia składek
1) Gierczak Artur
2) Tabor Mariusz
3) Nowak Krzysztof
4) Budzyń Krzysztof
5) Biedrzycki Jerzy
6) Pieślak Mirosław
W wyniku głosowania jawnego:
Głosów za:
32
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się:
0
Razem oddano głosów: 32
W wyniku głosowania jawnego Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z chwila jej
podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

z dnia 22.03.2014 r. o treści:

Przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia KKG
Na podstawie §18 punkt 2) statutu, do stowarzyszenia zgłosili chęć przystąpienia:
1) Bogdan Antoni
2) Surma Bartosz
W wyniku głosowania jawnego:
Głosów za:
32
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się: 0
Razem oddano głosów: 32
W wyniku głosowania jawnego Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z chwila jej
podjęcia.
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UCHWAŁA nr 3

z dnia 22.03.2014 r. o treści:

„Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski Klub Głowatka”
postanawia ubiegać się o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego. ”
Wyniki głosowania jawnego:
Głosów za:
30
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się: 2
Razem oddano głosów: 32
W wyniku głosowania jawnego Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z chwila jej
podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

z dnia 22.03.2014 r. o treści:

„Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Krakowski Klub
Głowatka” postanawia dokonać zmian statutu stowarzyszenia „Krakowski Klub Głowatka”
W wersji przedstawionej pod głosowanie jawne.
Wyniki głosowania jawnego:
Głosów za:
32
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się:
0
Razem oddano głosów: 32
W wyniku głosowania jawnego Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z chwila jej
podjęcia.
UCHWAŁA nr 5

z dnia 22.03.2014 r. o treści:

„Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia „Krakowski Klub
Głowatka” postanawia przyjęć tekst jednolity statutu Stowarzyszenia, który stanowi
załącznik numer 1 do protokołu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania z dnia
22.03.2014 r. pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu Stowarzyszenia w rejestrze
stowarzyszeń KRS.”
Wyniki głosowania jawnego:
Głosów za :
30
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się:
2
Razem oddano głosów: 32
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.
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UCHWAŁA NR 6

z dnia 22.03.2014 r.

W wyniku głosowania Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Krakowski Klub Głowatka” , uczestnicy WZ udzielili absolutorium
ustępującemu Zarządowi w wyniku kończącej się kadencji.
Wyniki głosowania jawnego:
Głosów za:
30
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się:
2
Razem oddano głosów: 32
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
UCHWAŁA nr 7

z dnia 22.03.2014 r. o treści:

„Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
„Krakowski Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Prezesa Zarządu:”
1. Zdzisław Adamczyk , innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania tajnego za kandydaturą Kol: Zdzisława Adamczyka
Głosów za:
29
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się:
1
Oddano głosy nieważne 2
Razem oddano głosów: 32
W wyniku głosowania tajnego, Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków
Wybrało na Prezesa Zarządu Kol.: Zdzisława Adamczyka
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 8

z dnia 22.03.2014 r. o treści:

„Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Wiceprezesów Zarządu:
1) Wiesław Wojakowski
2) Wojciech Łopatka
W wyniku głosowania tajnego za kandydaturą na Wiceprezesa Zarządu KKG
Kol. Wisława Wojakowskiego
Głosów za kandydaturą ……29
Głosów przeciw………………2
Wstrzymujących się…………. 1
Razem oddano głosów:
32
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W wyniku głosowania tajnego za kandydaturą na Wiceprezesa Zarządu KKG
Kol: Wojciecha Łopatkę
Głosów za kandydaturą : 30
Głosów przeciw:
1
Wstrzymujących się:
0
Głos nieważny:
1
Razem oddano głosów: 32
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA nr 9
z dnia 22.03.2014 r. o treści:
„Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na członka Zarządu ,
Skarbnika KKG”:
1) Janusz Pałka
W wyniku głosowania tajnego za kandydaturą na skarbnika, członka Zarządu KKG
Kol. Janusza Pałkę.
Głosów za kandydaturą :
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Głos nieważny:
Razem oddano głosów:

28
1
1
2
32

W wyniku głosowania tajnego, na skarbnika, członka Zarządu KKG wybrano
Kol: Janusza Pałkę.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA nr 10
z dnia 22.03.2014 r. o treści:
„Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na członka Zarządu ,
Sekretarza KKG”:
1)Sebastian Ruszkiewicz
W wyniku głosowania tajnego za kandydaturą na sekretarza , członka Zarządu KKG
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Kol: Sebastiana Ruszkiewicz
Głosów za kandydaturą:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Razem oddano głosów

30
1
1
32

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
UCHWAŁA NR 11

z dnia 22.03.2014 r. o treści:

„Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Prze wodniczącego Komisji
Rewizyjnej „
1) Zbigniew Serwański
W wyniku głosowania tajnego za kandydaturą na Prze wodniczącego Komis ji Rewizyjne j
KKG,
Kol. Zbigniewa Serwańskiego
Głosów za kandydaturą:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Głos nieważny:
Razem oddano głosów:

29
0
1
2
32

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
UCHWAŁA NR 12

z dnia 22.03.2014 r.

W sprawie:
Powołania Członków Komisji Rewizyjnej :
Podczas Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Krakowski
Klub Głowatka” , zgłoszono następujące kandydatury na Członków Komisji Rewizyjnej :
1) Artur Jopek
2) Radosław Chojnacki
3) Kazimierz Grudzień
W wyniku głosowania tajnego, na Członków Komis ji Rewizyjnej KKG wybrano
Kol: Artura Jopka
Głosów za kandydaturą: 25
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się:
7
Razem oddano głosów: 32
13

Kol.: Radosław Chojnacki
Głosów za kandydaturą:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Razem oddano głosów:

17
0
15
32

W wyniku głosowania tajnego, na Członków Komis ji Rewizyjnej KKG nie wybrano
Kol: Kazimierza Grudnia
Głosów za kandydaturą:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Razem oddano głosów:

14
18
0
32

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponadto do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski które zostały
poddane procedurze w głosowaniu jawnym.
Wniosek nr 1
Wniosek Kol. Janusza Palonka w sprawie : „Dalszej współpracy z ZO PZW w
Częstochowie polegająca na kontynuacji zarybień górnej Pilicy , i przeprowadzenia
zarybienia wiosennego i jesiennego”
Głosów za przyjęciem wniosku: 30
Głosów przeciw:
1
Wstrzymujących się:
1
Razem oddano głosów:
32
W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto do realizacji przez Zarząd.

Wniosek nr 2
Wniosek Kol. Andrzeja Kłosowskiego w sprawie: „ Podjęcia negoc jacji i skierowanie
wniosku do ZO PZW Nowy Sącz o umożliwienie wędkowania na sztuczną muchę (streamer
min 15 cm) w okresie od 01.11. (listopad) na równych prawach ze spinningiem”
Głosów za przyjęciem wniosku: 29
Głosów przeciw:
3
Wstrzymujących się:
0
Razem oddano głosów:
32
14

W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto do realizacji przez Zarząd.

Wniosek nr 3
Wniosek Kol. Zdzisława Zydarczyka w sprawie: „Opracowania terminarza imprez oraz
zawodów wędkarskich na rok 2014 i umieszczenie ich na stronie internetowej do dnia
10.04.2014 r.”
Głosów za przyjęciem wniosku: 32
Głosów przeciw:
0
Wstrzymujących się:
0
Razem oddano głosów:
32
W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto do realizacji przez Zarzad.

Wniosek nr 4
Wniosek Kol. Wojciecha Obydzińskiego w sprawie: „W związku z odejściem naszego
Kolegi Wacława Grondala, poważnie wnioskuję o wyznaczenie funkcji Rzecznika
Prasowego”
Głosów za przyjęciem wniosku:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Razem oddano głosów:

1
31
0
32

W wyniku głosowania jawnego wniosek odrzucono.

Wniosek nr 5
Wniosek Kol. Zdzisława Adamczyka w sprawie: „ Zarybiać tylko podrośniętyn narybkiem
głowacicy co najmniej rok +”
Głosów za przyjęciem wniosku:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Razem oddano głosów:

32
0
0
32

W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto do realizacji przez Zarząd.
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Wniosek nr 6
Wniosek Kol. Tadeusza Pudełko w sprawie : „ O wprowadzenie odznaki okolicznościowej na
zawodach pstrągowych rozpoczynających sezon i kończących sezon pstrągowego”
Głosów za przyjęciem wniosku:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Razem oddano głosów:

14
2
16
32

W wyniku głosowania jawnego wniosek przyjęto do realizacji przez Zarząd.

Wniosek nr 7
Wniosek Kol. Jerzego Haczyka w sprawie: „ Proszę o przyznanie tytułu „Seniora Klubu
osobie która ukończyła 65 lat i należy do klubu minimum 20 lat , oraz 50% zniżek w
imprezach klubowych”
Głosów za przyjęciem wniosku:
Głosów przeciw:
Wstrzymujących się:
Razem oddano głosów:

0
17
15
32

W wyniku głosowania jawnego wniosek odrzucono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący zebrania

Sekretarz WZ
Janusz Pałka

Jacek Swornowski

Podpisy członków Komisji Uchwał i Wniosków
1) Przewodniczący Komisji – Andrzej Kłosowski……………………………………..
2) Członek Komisji –

Wojciech Obydziński…………………………………..

3) Członek Komisji –

Marek Wójcik………………………………………….

Kraków dnia 22 marca 2014 r.
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