
Kiekrz, 4.08.2018 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRABRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST  

W dniu 4.08.2018 o godzinie 2000 zgodnie z wcześniejszym zwołaniem odbyło się Walne 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków PSKO. Zebranie odbyło się w Kiekrzu w Sali Konferencyjnej 

Jachtklubu Wielkopolskiego.  

Zebranie otworzył Prezydent PSKO Tomasz Figlerowicz i zarządził sporządzenie listy obecności.  

Ze wszystkich 74 Członków PSKO, w tym 72 uprawnionych do głosowania w tym roku,  na zebranie 

stawiło się osobiście 15 Członków, a dodatkowo przedłożono do wglądu upoważnienia do głosowania 

w imieniu 15 członków. Tak więc na sali było 30 głosów uprawnionych i stwierdzono poprawność 

zebrania. 

Członkowie wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania Tomasza Figlerowicza a na 

Sekretarza Zebrania Artura Burdzieja. Następnie Przewodniczący zaproponował kandydatów do 

Komisji Skrutacyjnej w osobach Joannę Burdziej i Paulinę Rewę. Kandydatury zostały przegłosowane 

jednogłośnie. 

Przewodniczący przeczytał porządek obrad, który dotyczył tylko wniosków zmian statutowych, a 

członkowie przyjęli go jednogłośnie.  

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym głosami 25 za do 5 przeciw zdecydowało, że głosowania 

dotyczące porządku obrad, czyli zmian w statucie Stowarzyszenia odbędą się jako niejawne. 

Następnie jedyny wnioskodawca kol. Zbigniew Cholewiński przedstawił i bardzo rzeczowo uzasadniał 

zaproponowane przez siebie wnioski o zmianę w statucie, a po każdym jego uzasadnieniu odbywała 

się dyskusja, gdzie głos zabierali chętni, obecni na sali. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków PSKO przegłosowało następujące wnioski: 

Wniosek 1 

Obecne brzmienie 

§13 

4.Członek zwyczajny ma prawo: 
–uczestniczenia w walnych zebraniach członków PSKO z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz 
prawem głosowania uchwał, z zastrzeżeniem ust. 3. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo 
głosowania uchwał nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie ukończyli 16-tego roku życia, 
 

Proponowane brzmienie 

§13 

4.Członek zwyczajny ma prawo: 
–uczestniczenia w walnych zebraniach członków PSKO z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz 

prawem głosowania uchwał, z zastrzeżeniem ust. 3. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo 

głosowania uchwał nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia 

Wynik głosowania wniosku nr 1: Głosów za: 29, głosów przeciw: 1. Wniosek przyjęto. 

 



Wniosek 2 

Po Par. 20 ust. 1 dodajemy Par. 20 ust. 1a 

Proponowane brzmienie 

-Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, ani też nie mogą świadczyć na rzecz 

Stowarzyszenia odpłatnych usług.   

-Możliwy jest zwrot kosztów poniesionych przez Członka Zarządu w związku z wypełnianiem zadań 

statutowych. Zwrot poniesionych kosztów nie jest uznawany za formę wynagrodzenia. 

Wynik głosowania wniosku nr 2: Głosów za: 9, głosów przeciw: 21. Wniosek odrzucono. 

Wniosek 3 

Po Par. 20 ust. 11 dodajemy Par. 20 ust. 11a 

Proponowane brzmienie 

Prawo kandydowania na Prezydenta Stowarzyszenia posiada osoba, która uprzednio pełniła funkcję 

Członka Zarządu PSKO  co najmniej 1 pełną kadencję. 

Wynik głosowania wniosku nr 2: Głosów za: 4, głosów przeciw: 26. Wniosek odrzucono. 

Wniosek 4 

Po Par. 20 ust. 11a dodajemy Par. 20 ust. 11b 

Proponowane brzmienie 

Prawa kandydowania na Prezydenta Stowarzyszenia nie posiada osoba, która jest czynnym Członkiem 

Zarządu innego żeglarskiego stowarzyszenia klasowego. 

Wynik głosowania wniosku nr 2: Głosów za: 9, głosów przeciw: 21. Wniosek odrzucono. 

 

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący Zebrania podziękował przybyłym i zakończył 

Zgromadzenie.  

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest Protokół Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący Zebrania      Sekretarz Zerbania 

Tomasz Figlerowicz       Artur Burdziej 


