
 

 

             
         Dziwnów, 19.09.2020 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 

KLASY OPTIMIST 

W dniu 19.09.2020 o godzinie 2130 zgodnie z wcześniejszym zwołaniem odbyło się̨ Walne 

Zgromadzenie Członków PSKO. Zebranie odbyło się̨ w Dziwnowie w Świetlicy ośrodka Plaża 

Klub. Zebranie otworzył Prezydent PSKO Artur Burdziej i zarządził sporządzenie listy 

obecności.   

Członkowie wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania Artura Burdzieja a na 

Sekretarza zebrania Dominika Schutta. Następnie członkowie zaproponowali kandydatów do 

Komisji Skrutacyjnej w osobach Paweł Szczukowski oraz Wojciech Lewandowski, a do 

Komisji Wniosków Karol Jączkowski oraz Arkadiusz Komorowski. Kandydatury do obu 

Komisji zostały przegłosowane jednogłośnie.  

Ze wszystkich 27 Członków PSKO na zebranie stawiło się̨ osobiście 13 Członków z czego 12 

z mandatem, a dodatkowo przedłożono do wglądu upoważnienia do głosowania w imieniu 2 

członków. Tak więc na sali było 14 głosów uprawnionych i stwierdzono prawidłowość 

zebrania. 

Przewodniczący przeczytał porządek obrad, a członkowie przyjęli go jednogłośnie.  

Członek Komisji Rewizyjne Wojciech Lewandowski omówił swoją część sprawozdania 

komisji rewizyjnej zwrócił uwagę na zamieszczenie planu finansowego stowarzyszenia oraz 

dodał, że jest to dobry zwyczaj. W swojej wypowiedzi ubolewał, że stowarzyszenie nie może 

znaleźć sponsora tytularnego. Poruszył kwestie związane z realizacją planów które zostały 

postawione przez WZC oraz tych które zarząd zaplanował wcześniej, zaopiniował pozytywnie 

realizacje szkoleń trenerów i rodziców oraz przypomniał o nie zrealizowanym zadaniu 

umieszczenia materiałów szkoleniowych na stronie. Poprosił, aby umieścić na stronie listę 

członków z czerwca 2019. Wskazał również zapis statutu, który mówi o informowaniu Komisji 

Rewizyjnej o wszystkich posiedzeniach Zarządu PSKO. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Cholewicki omówił swoją część sprawozdania. 

Zwrócił uwagę na Bilans, który się znacząco poprawił stał się przejrzysty oraz nie zawiera 



 

zbędnych treści. Poruszył kwestie zawartego w nim sformułowania jakoby Stowarzyszenia byt 

był zagrożony jasno się sprzeciwił oraz wytłumaczył, że to nonsens. Następnie przeszedł do 

braku Polityki Kont oraz Polityki Rachunkowości zwrócono uwagę, że brak ich do dziś. 

Zarekomendował, aby plan kont był zgodny budżetem. Zwrócił uwagę na zapis wykazujący 

stratę, mimo że to nie jest prawda. Na koniec komisja zarekomendowała udzielenie 

absolutorium Zarządowi PSKO. 

 

Prezydent zabrał głos, podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjne za rzetelność i 

pomoc. Zwrócił uwagę, że stan finansowy Stowarzyszenia jest niezagrożony, a faktycznie 

słowa w sprawozdaniu finansowym przez Księgową były przesadzone. 

Zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielnie absolutorium Zarządowi. 

 

Następuje głosowanie nad zatwierdzeniem: 1. Bilansu Rocznego, 2. Przyjęciu sprawozdania 

Finansowego w tym pokryciu straty z majątku Stowarzyszenia, 3 Przyjęciu sprawozdania z 

działalności Zarządu. Przegłosowane jednogłośnie „za”. 

 

Następuje głosowanie na udzieleniem Absolutorium Zarządowi PSKO. Przewodniczący 

odczytał uchwałę 2/09/2020 komisji rewizyjnej o rekomendacji pozytywnej za rok 2019  

Przegłosowane jednogłośnie „za”. 

 

Na koniec komisja wnioskowa przyjęła trzy wnioski: 

1. Zbigniew Cholewicki złożył wniosek, aby na koniec roku 2020 stan gotówki na koniec 

wynosił nie mniej niż 60 000 zł. 

2. Wojciech Lewandowski złożył wniosek o wypracowanie systemu na obecność 

fotografa na imprezach eliminacyjnych do MŚ i ME oraz imprezach mistrzowskich 

PSKO. 

3.  Wojciech Lewandowski złożył wniosek o wypracowaniu Polityki Medialnej 

Stowarzyszenia. 

Wszystkie trzy wnioski Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie  

 

Na koniec Prezydent podziękował wszystkich za obecność i zaangażowanie i zakończył walne 

zebranie.  

Przewodniczący Zebrania      Sekretarz Zebrania  

Artur Burdziej        Dominik Schutta 


