Dziwnów, 17.09.2021
PROTOK Ł Z WALNEGO WYBORCZEGO
ZEBRANIA CZŁONK W POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST
W dniu 17.09.2021 o godzinie 20:00 zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem odbyło się̨ Walne wyborcze Zgromadzenie Członków PSKO.
Zebranie przebiegało zgodnie z Porządkiem Obrad opublikowanym w zawiadomieniu.
1. Zebranie otworzył Prezydent PSKO Artur Burdziej i zarządził sporządzenie listy obecności.
2. Członkowie wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania Artura Burdzieja.
3. Członkowie wybrali jednogłośnie na protokolanta Sekretarza PSKO Dominika Schutta.
4. Przewodniczący odczytał porządek obrad oraz poddał go pod głosowanie, zatwierdzono go jednogłośnie
5. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że ze wszystkich 76 Członków PSKO na zebraniu było
69 mandatów uprawnionych do udziału , tym samym stwierdzono prawidłowość zebrania w drugim terminie. Ważność WZC zostało zatwierdzone jednogłośnie przez członków PSKO. W trakcie trwania zebrania dołączył jeden członek co skutkuje 70 mandatami na zebraniu.
6. Następnie członkowie zaproponowali kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach Joanna
Burdziej, Edyta Matelska oraz Artur Wróblewski. Kandydatury do Komisji zostały przegłosowane
jednogłośnie.
7. Prezydent Artur Burdziej dokonał podsumowania ostatniej kadencji oraz podziękował członkom
zarządu za współpracę. W imieniu członków PSKO Tomasz Figlerowicz i Arkadiusz Lenkowski
wręczyli ustępującemu Prezydentowi pamiątkową statuetkę.
8. Przewodniczący zebrania otworzył zgłaszanie kandydatur na Prezydenta PSKO. Artur Burdziej
zgłasza kandydata na Prezydenta w osobie Tomasz Figlerowicza. Uzasadnia ,że jest osobą pracowitą, kompetentną oraz poświęca znaczącą ilość czasu na prace non profit w Stowarzyszeniu. Rekomenduje Tomasza na Prezydenta. Tomasz Figlerowicz zgadza się. Jest to jedyny kandydat na to
stanowisko.
9. Następuje głosowanie w trybie tajnym, komisja skrutacyjna zbiera karty do głosowania oraz je
przelicza. Ogłasza że Tomasz Figlerowicz zostaje wybrany jednogłośnie Prezydentem PSKO..
Uzyskuje 70 głosów. Nowy Prezydent Zabiera głos, dziękuję za obdarzone zaufanie i przedstawiając 4 kandydatów do zarządu z którymi chciałby współpracować w nadchodzącej kadencji.
Oświadczając, że prosi aby zebrani członkowie zgłosili do Zarządu przedstawiciela Rodziców.
10. Przewodniczący zebrania otwiera zgłaszanie kandydatów do Zarządu. Tomasz Figlerowicz zgłasza
kandydatów w osobach : Arkadiusz Lenkowski, Marek Karbowski, Dominik Schutta, Karol Jączkowski wszyscy kandydaci zgadzają się. Głos z sali zgłasza kandydaturę Wiktora Kosmowskiego
który zgadza się, Artur Wróblewski zgłasza swoją kandydaturę. Anna Kamińska zgłasza kandyda-
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Ó

turę Jacka Lenarta, który jest nieobecny na zebraniu, zgodę Kolegi potwierdza Arkadiusz Len-

kowski poprzez przekazanie oświadczenie o. zgodzie na kandydowanie. Ostatecznie zgłoszono 7
kandydatów do zarządu PSKO.
11. Przewodniczący zebrania zarządza głosowanie w trybie tajnym, komisja skrutacyjna zbiera karty
do głosowania oraz je przelicza. Ogłasza że w skład zarządu PSKO wchodzą: Arkadiusz Lenkowski, Dominik Schutta, Karol Jączkowski, Marek Karbowski oraz Jacek Lenart.
12. Obecni Członkowie zgłaszają kandydatów do Komisji Rewizyjnej : Anna Kamińska, Kuba Marjański, Aleksander Cholewicki oraz Przemysław Struś wszyscy kandydaci się zgadzają.
13. Następuje głosowanie w trybie tajnym, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do głosowania oraz je
przelicza. Ogłasza że w skład komisji rewizyjne PSKO wchodzą: Anna Kamińska, Przemysław
Struś oraz Aleksander Cholewicki.
14. Wolne wnioski i głosy:
a) Arkadiusz Lenkowski Składa Wniosek o powołanie „Rady Trenerów” która pełniła by role ciała
doradczego w pracach nad sprawami sportowymi PSKO. WZC przyjmuje wniosek jednogłośnie.
Rada Trenerów w składzie Dariusz Dołęga, Tomasz Szawkowski, Arkadiusz Komorowski staje się
faktem.
b) Wywiązuje się wolna dyskusja nad kontynuacją informatora PSKO z sali pada prośba aby w
pracach nad kolejnymi edycjami uczestniczył Arkadiusz Komorowski który przystaje na prośbę,
c) Kuba Marjański zwraca uwagę na ilość oddanych głosów podczas głosowań - sprawa zostaje
wyjaśniona,
d) Aleksander Cholewicki wnioskuje o powołanie Komisji Statutowej w skład której z wybranych
osób z sali wchodzą: Aleksander Cholewicki, Tomasz Figlerowicz oraz Artur Wróblewski. WZC
Głosuje za stworzeniem komisji, 67 mandatów jest za, 3 mandaty wstrzymały się.
e) Piotr Żmudziński zgłasza wniosek aby powołać fotografa na najważniejsze regaty w przyszłym
sezonie, wniosek nie uzyskuje poparcia WZC
15. Przewodniczący dziękuję się za zgromadzenie oraz poświęcony czas i tym samym zamyka Zgromadzenie.
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