
 
Protokół z Walnego Zebrania  

Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego  
z dnia 20-12-2013  

 
Porządek obrad 
 
1.Otwarcie zebrania, sporządzenie listy obecnośći i wybór przewodniczącego zebrania 
2.Zatwierdzenie porzadku obrad 
3.Sprawozdanie prezesa w imieniu ustępującego zarządu 
4.Nadanie członkom sympatykom statusu członków zwyczajnych 
5.Wybór komisji skrutacyjnej 
6.Wybór nowych władz zarządu i komisji rewizyjnej 
7.Wolne wnioski 
8.Zamknięcie obrad 
 
Ad1. Z sali zgłoszono kandydaturę Przemysława Klentaka na przewodniczącego zebrania. 
Kandydatura  została przyjęta jednogłośnie.  
Sporządzono listę obecności. W związku z brakiem wymaganej frekwencji zgodnie z §26, pkt 3,  
ust 2 przesunięto godzine rozpoczęcia zebrania o 30 minut. 
 
Ad.2 Przemysław Klentak zwrócił się do zgromadzonych o przyjęcie planowanego porządku obrad. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad 3. Ustepujący prezes Grzegorz Adamiec uzasadnił swoja decyzję dotycząca rezygnacji ze 
sprawowanej funkcji oraz podsumował swoja 3 letnią kadencję. Z funkcji sekretarza klubu 
zrezygnował Arek Niźnik a z funkcji skarbnika Bartosz Świtek. Swoje decyzje uzasadnili 
względami osobistymi. 
W związku z rezygnacją 3 z 5 członków zarządu, zgodnie ze statutem (§33 pkt 2) zarząd klubu 
rozwiązał się. 
 
Ad 4. W grono członków zwyczajnych przyjęto: 
 
1.Przemysława Dienera    za-16 głosów, przeciw-0,wstrzymało się-0 
2.Mariusza Federowicza za-16 głosów, przeciw-0,wstrzymało się-0 
3.Alinę Smiglarską  za-16 głosów, przeciw-0,wstrzymało się-0 
4.Pawła Migasa  za-16 głosów, przeciw-0,wstrzymało się-0 
5.Dominikę Bryłę  za-16 głosów, przeciw-0,wstrzymało się-0 
6.Michała Wilczyńskiego  za-16 głosów, przeciw-0,wstrzymało się-0 
7.Pawła Kopcia  za-16 głosów, przeciw-0,wstrzymało się-0 
 
Ad 5. Z sali zgłoszono kandydatów do komisji skrutacyjnej które zostały przyjęte jednogłośnie. 
Małgorzata Wikar - przewodnicząca 
Leszek Szymański 
Marcin Staniec 
 



 
 
 
Ad 6.  
 
a) Zgłoszono dwie kandydatury na funkcję prezesa: 
Przemysława Klentak i Pawła Kowalskiego.  
Glosy w wyborach tajnych i bezpośrednich ułożyły się: 
Przemysław Klentak  za 16 głosów - prezes,  
Paweł Kowalski za 10 głosów 
Wstrzymała się jedna osoba. 
 
b) Zgłoszono 4 kandydatury do zarządu klubu.  
Wgłosowaniu tajnym do zarządu wybrano: 
Bożena Bator - 26 głosów – skarbnik klubu 
Paweł Kowalski - 21 głosów – wice prezes 
Jakub Lakwa – 19 głosów – sekretarz  
Karol Dąbrowski – 19 głosów – członek zarządu 
 
c) Zgłoszono 5 kandydatur do komisji rewizyjnej.  
W głosowaniu tajnym do komisji rewizyjnej wybrano: 
Artur Sumiński - 21 głosów – przewodniczący 
Małgorzata Wikar - 19 głosów   
Michał Wilczyński -17 głosów 
Kandydatury nieprzyjęte: 
Przemysław Diener – 16 głosów 
Grzegorz Adamiec – 5 głosów 
 
Ad 7. 
 
a)Aneta Piskulak-Lakwa zgłosiła wniosek aby utworzyć forum na stronie www.ska.org.pl na 
którym zarząd bedzie publikował swoje uchwały i decyzje. 
Głosowano jawnie: 
25 głosów za, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała się, 
b)Aneta Piskulak-Lakwa przypomniała o niewykonanej przez ustępujący zarząd uchwale odnośnie 
stworzenia regulaminu forum oraz zgłosiła ponownie wniosek o sporządzenie takiego. 
Glosowano jawnie:  
10 głosów za, 9 preciw, wstrzymalo się 7 osób 
c)Odbyła się dyskusja nad zasadami uczestnictwa w klubowych sekcjach sportowych: 
-Arek Niźnik złożył wniosek aby uczestnikami sekcji byli tylko czlonkowie zwyczajni 

Głosowano jawnie: 
Przeciw 17 głosów, za 3 głosy, wstrzymało się 6 

- Jakub Lakwa złożył wniosek aby dzieci i młodzież nie będąca członkami klubu mogła 
uczestniczyć  w zajęciach sekcji 2 razy bez konieczności wcześniejszego zapisania się do klubu. 
Głosowano jawnie: 
25 głosów za, 3 głosy przeciw, wstrzymały się 2 osoby. 
-Przemysław Klentak złożył wniosek aby osoby dorosłe chętne  do uczestniczenia w klubowych 
sekcjach w chwili zapisów na sekcje posiadał przynajmniej status członka sympatyka 
Głosowano jawnie: 
21 głosów za, 1 przeciw, wstrzymało się 7 osób 
-Karol Dąbrowski złożył wniosek aby osoby dorosłe, nie będące członkami klubu mogły skorzystać 
dwukrotnie z klubowej bulderowni ale tylko przy obecności instruktora wspinaczki. 



Głosowanie jawne: 
20 głosów za, 4 przeciw, wstrzymały sie 1 osoby 
d)Przemysław Klentak złożył wniosek aby skorzystać jednorazowo z usług księgowego. 
Głosowano jawnie:  
25 głosów za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał   
e)Karol Dąbrowski złożył wniosek aby degradować członka zwyczajnego do "stopnia" członka 
sympatyka jeżeli nieuczestniczył on w trzech kolejnych walnych zebraniach. 
Głosowano jawnie:  
20 głosów za, 3 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. 
 
Ad 8  
Zamkniecie obrad 
 
       sporządził 
        Przemysław Klentak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


