
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO  

RC CLUB POZNAŃ, KTÓRE ODBYŁO SIĘ: 

7 maja 2020r. 
 

Obecni: 8 członków – wg listy dołączonej do protokołu i stanowiącej załącznik nr 1. 

 

Celem zebrania, było przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności statutowej za rok 2019, 

przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli oraz udzielenie 

absolutorium zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie zebrania przez sekretarza klubu 

2. powołanie protokolanta i wybór przewodniczącego zebrania 

3. przedstawienie sprawozdania za rok 2019 przez Prezesa Klubu 

4. głosowane nad przyjęciem sprawozdania zarządu 

5. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

6. głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi 

7. głosowanie nad nową wysokością, sposobem uiszczania składek członkowskich oraz zasadami 

przyznawania ulg 

8. głosowanie nad decyzją odwołania zawodów rangi MP z uwagi na aktualną sytuację 

epidemiczną 

9. dyskusja na temat organizacji treningów na torze, wykonywania prac remontowo-

konserwacyjnych, dostępu do obiektu sportowego w aktualnej sytuacji epidemicznej. 

 

 

Ad. 1. Zebranie rozpoczął Maciej Nowak, który powitał wszystkich obecnych.  

 

Ad. 2. Przewodniczącym oraz protokolantem zebrania został wybrany Maciej Nowak. 

Przedstawiono zaplanowany porządek obrad. Nikt z zebranych nie wniósł zastrzeżeń do 

przedstawionej propozycji, w związku z czym przystąpiono do dalszej części obrad.  

 

Ad. 3. Prezes Tomasz Foltyn przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu w 

roku 2019. Skarbnik Dejan Bosnjaković przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019. 

Przeprowadzono głosowanie nad sprawozdaniem zarządu. Sprawozdanie przyjęto 

jednogłośnie. Uchwała załącznik nr 1.  

 

Ad.5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Simanowicz przedstawił sprawozdanie 

komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli i poprosił o udzielnie absolutorium zarządowi. 

 

Ad. 6 Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej i udzielnie zarządowi absolutorium. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie i 

udzielono absolutorium zarządowi. Uchwała załącznik nr 2.  



Ad. 7 Prezes klubu przedstawił propozycję nowego modelu finansowania klubu ze składek. Po 

krótkiej dyskusji ustalono zasady realizacji obowiązku składkowego przez członków klubu 

opisane w uchwale (Uchwała załącznik nr 3). 

 

Ad. 8 Przez wzgląd na sytuację epidemiczną obecni na zebraniu członkowie Walnego 

Zgromadzenia zaproponowali zaniechanie organizacji i oficjalne odwołanie mającej się odbyć 

w terminie 30-31 maja 2020 na klubowym torze w Murowanej Goślinie II Eliminacji 

Mistrzostw Polski. (Uchwała załącznik nr 4). 

 

Ad. 9 Podczas dyskusji zgodzono się co do konieczności podwyższenia standardów 

bezpieczeństwa epidemicznego, jednocześnie zgadzając się na wewnątrzklubowe rozpoczęcie 

sezonu tj. umożliwienie wstępu na tor, rozpoczęcie prac i treningów w zgodzie z nowym 

rygorem sanitarnym od dnia 7 maja 2020r. Ustalono też termin rozpoczęcia przygotowania 

torów do sezonu co umożliwi trenowanie w małych grupach zgodnych z aktualnymi 

rozporządzeniami.  

 

Na tym zebranie zakończono. 

 


