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Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego 

Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. 

9.06.2019 r. 

Z uwagi na brak wystarczającej liczby członków klubu w pierwszym terminie zebrania, Walne Zebranie 

Sprawozdwaczo - Wyborcze odbyło się w drugim terminie. 

I. Prezes klubu - Adam Nowak otworzył zebranie. 

2. Sporządzono listę obecności. 

3. Członkowie RKW wybrali prezydium poprzez głosowanie: 

Przewodniczący -Edward Twardowski 

I O osób „za" 

I osoba wstrzymała się 

Sekretarz -Artur Jagusztyn 

I O osób „za" 

I osoba wstrzymała się 

Komisja mandatowo-skrutacyjna-Artur Jagusztyn, Bartosz Łuksik 

9 osób „za" 

2 osoby wstrzymały się 

4. Przyjęcie programu zebrania.( Jednogłośnie zatwierdzono plan zebrania) 

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego : 

Wybór przewodniczącego Zebrania 

Wybór sekretarza Zebrania 

Wybór komisji mandatowej - skrutacyjnej 

Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW 

Głosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Wybór Prezesa Zarządu 

Wybór Członków Zarządu 

Wybór kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA 

Wolne wnioski 

5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego za rok 2017-2018 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

7. Dyskusja oraz wolne wnioski dotyczące sprawozdań. 



• 

• 

8. Głosowanie w sprawie absolutorium obecnego zarządu - Jednogłośnie 

9. Przedstawienie i omówienie zmian w statucie Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. Wszystkie 

proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie z wyjątkiem (§ 24 pkt. 2), gdzie w trakcie 

dyskusji zaproponowano trzy zmiany: 

Obecny zapis w statucie(§ 24 pkt. 2): 

§ 24 pkt 2 

„Członkowie Zarządu, a w szczególności prezes, muszą posiadać doświadczenie we 

wspinaczce górskiej. Dopuszczalny jest jednak wybór do Zarządu maksymalnie dwóch osób 

nieposiadających takiego doświadczenia o ile żadna z tych osób nie będzie pełnić funkcji 

Prezesa Zarządu". 

Zaproponowane trzy zmiany: 

I. ,,Co najmniej dwie osoby w zarządzie powinny posiadać doświadczenie we wspinaczce 

wysokogórskiej" 

1 osoba- za 

1 O osób - przeciw 

2. ,,Co najmniej jedna osoba w zarządzie powinna posiadać doświadczenie we wspinaczce 

wysokogórskiej" 

11 osób - za Gednogłośnie) 

3. Skreślenie zapisu o obowiązku posiadania doświadczenia we wspinaczce wysokogórskiej 

1 osoba - ,,za" 

1 osoba - wstrzymała się 

9 osób - przeciw 

IO. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie: ,,Co najmniej jedna osoba w zarządzie 

powinna posiadać doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej" 

1 O osób - ,,za" 

I osoba - wstrzymała się 



11. Wolne wnioski - dyskusja. 

Dyskusja w głównej mierze d 'ł . 
0 nosi a się do przenosił obecnego Centrum Wspinaczkowego 

Baltoro na nową lokalizacje gd · k , 

. • zie za onczono prace budowlane nad dachem budynku. Umowa 

wynaJmu budynku zostanie podpisana w połowie czerwca. 

9.Wybór prezesa Zarządu. 

Członkowie zebrania zgłosili kandydatury: 

Bartosz Łuksik- odmówił 

Adam Nowak-odmówił 

Szczepan Podolec- odmówił 

Artur Jagusztyn- odmówił 

Edward Twardowski- odmówił 

Z powodu braku chętnych na stanowisko prezesa zanądu oraz małej frekwencji na Walnym 

Zebraniu Członków podjęto uchwa
łę o przesunięciu wyborów nowego zarządu na Nadzwyczajne 

Zebranie Członków klubu. 

Załączniki do protokołu: 

- lista obecności na zebraniu. 

Protokolant 
~ewodniczący zebrania 










