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         Suchedniów, dnia 24.10.2021 r. 

 

Protokół 

z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZW  

w Suchedniowie za rok 2020 i III kwartały 2021 roku 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał 

przybyłych gości w osobach kol. Edwarda Szewczykowskiego przedstawiciela Zarządu 

Okręgu PZW w Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, 

przedstawicieli prasy oraz pozostałych uczestników zebrania.  

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Tomasza 

Kutwina, a na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili zgodę na 

pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór przewodniczącego  

i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 26 członków Koła. 

Kolega Tomasz Kutwin przedstawił zebranym porządek obrad, który został 

jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych. 

 

Porządek Obrad 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do 

podejmowania uchwał. 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres mijającej 

kadencji. 

9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r. 

10. Ocena działalności Zarządu Koła PZW przez Komisję Rewizyjną Koła wraz z wnioskiem 

w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW. 

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres mijającej 

kadencji. 

12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres mijającej 

kadencji. 

13. Projekt Planu działania na 2021 r., 2022 r. i preliminarza finansowego na 2021 r. 

14. Przerwa. 

15. Dyskusja. 

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres 

minionej kadencji. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW. 

18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres 

minionej kadencji. 

19. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za 2020 r., 2021 r. i okres 

minionej kadencji. 
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20. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego Koła 

PZW. 

21. Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz 

Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW  

w Kielcach. 

22. Podjęcie uchwał w sprawach:  

- planu działania na 2021 r., 2022 r. i preliminarza finansowego na 2021 r., 

- upoważnienia dla nowego Zarządu Koła do sporządzenia i uchwalenia budżetu Koła 

oraz nanoszenie ewentualnych poprawek w preliminarzu budżetowym na rok 2022. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z Regulaminem Walnego 

Zgromadzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych. 

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji 

Mandatowej. W związku z brakiem chętnych zaproponował aby w skład Komisji Mandatowej 

weszli kol. Paweł Adarczyn oraz kol. Andrzej Włodarczyk. Kandydaci zaakceptowali 

zaproponowane im funkcje, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład 

komisji. 

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji 

Uchwał i Wniosków. Z uwagi na brak chętnych przewodniczący zebrania zaproponował aby 

w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli kol. Piotr Konefał, kol. Rafał Kowalik i kol. 

Mateusz Bolechowski. Wytypowani kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje. 

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład komisji. 

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie z sali kandydatów do Komisji 

Wyborczej. W związku z brakiem chętnych zaproponował aby w skład Komisji Mandatowej 

weszli kol. Mateusz Bolechowski oraz kol. Paweł Kutwin. Kandydaci zaakceptowali 

zaproponowane im funkcje, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład 

komisji. 

Przewodniczący zebrania przekazał głos kol. Edwardowi Szewczykowskiemu 

przedstawicielowi Zarządu Okręgu PZW w Kielcach. Przedstawiciel ZO przywitał 

zgromadzonych wędkarzy i przedstawił ocenę działalności Koła za 2020 rok i okres od 

1.01.2021 r. do 31.08.2021 r. Przedstawiciel ZO pozytywnie ocenił działalność Koła PWZ  

w Suchedniowie życzył dalszych sukcesów w pracy. Poinformował zgromadzonych, że 

zgodnie z dokumentami przesłanymi do ZO w 2020 roku zarząd Koła odbył 6 posiedzeń 

protokołowanych oraz zorganizował 5 zawodów wędkarskich. W 2020 roku ZO nie 

organizował zwodów na szczeblu okręgowym z uwagi na ograniczenia związane z pandemią 

Covid-19. W 2020 roku Zarząd Główny PZW uhonorował ,,Złotą Odznaką PZW  

z Wieńcami” oraz „Brązową Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego  

kol. Tadeusza Turskiego oraz kol. Pawła Adarczyna. Natomiast w okresie od 1.01.2021 r. do 

31.08.2021 r. ZK odbył dwa posiedzenia protokołowane oraz zorganizował 6 zawodów 

wędkarskich. Reprezentanci Naszego Koła uczestniczyli w Spinningowych Mistrzostwach 

Okręgu. Kol. Edward Szewczykowski przedstawiciela ZO PZW w Kielcach w imieniu 

Zarządu Głównego przekazał na ręce Mieczysława Ciszewskiego „Brązową Odznaką PZW” 

za zasługi dla wędkarstwa polskiego dla kol. Krzysztofa Ziętkowskiego. Wniosek o odznakę 

dla kol. Przemysława Fiślaka został rozpatrzony negatywnie. 

Przewodniczący zebrania przekazał głos Panu Cezaremu Błachowi Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Suchedniów. Burmistrz przywitał zgromadzonych, podziękował za 

zaproszenie i poprosił o kierowanie pytań w sprawach ważnych dla społeczności wędkarzy, 

gdyż z uwagi na inne zaplanowane na ten dzień obowiązki nie będzie mógł uczestniczyć  

w całości zebrania. 
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Kol. Paweł Adarczyn zapytał Pana Cezarego Błach o termin wykonania prac 

związanych z zagospodarowaniem brzegów zalewu w Suchedniowe. Burmistrz poinformował 

zgromadzonych, że na 2022 rok planowana jest jedynie rewitalizacja parku miejskiego, środki 

na tą inwestycje pochodzić mają z funduszy związanych z Polskim Ładem. Z uwagi na 

obciążenia finansowe Gminy związane z innymi planowanymi na terenie Gminy 

inwestycjami tj. remont ul. Stokowiec, przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Bodzentyńskiej, 

wzrostem kosztów utrzymania Gminy wynikających m.in. podwyżki cen energii, 

zmniejszeniem subwencji oraz ograniczeniem dochodów Gminy na chwilę obecną na rok 

2022 planowane są jedynie prace projektowe związane z zagospodarowaniem brzegów 

zbiornika.  

Kol. Tadeusz Turski zaproponował aby Burmistrz zorganizował konkurs dla 

młodzieży z terenu gminy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół zalewu, 

gdyż to głównie młodzież będzie korzystała z tego terenu i nie będzie to duży koszt dla 

Gminy. Pan Cezary Błach stwierdził, że jest to propozycja ciekawa i warta rozważenia, ale 

konkurs może spotkać się z małym odzewem. Stwierdził, że na konsultacje projektu 

zagospodarowania parku miejskiego wpłynęło tyko kilka uwag od mieszkańców Gminy. 

Kol. Grzegorz Łubek poruszył temat zabezpieczenia ujścia rzeki Kamionki do 

suchedniowskiego zalewu przed nanoszeniem piachu. Stwierdził, że zbiornik ponownie ulega 

zamuleniu i wypłycaniu, dlatego warto rozważyć wprowadzenie rozwiązań technicznych, 

które zapobiegną temu niekorzystnemu zjawisku. Burmistrz stwierdził, że przy pracach 

związanych z odmuleniem zalewu nie można było uwzględnić takich inwestycji, gdyż środki  

pochodziły z rezerwy na przeciwdziałanie powodzi i mogły być wykorzystane tylko na 

odmulenie zbiornika. Kol. Grzegorz Łubek zaproponował, aby jako osadnik dla namułów 

wykorzystać zatoczkę cieku przy ul. Pasternik i z niej wybierać osad przynajmniej dwa razy 

w roku.  

Kol. Mateusz Bolechowski zaproponował aby przy pracach projektowych nad 

zagospodarowaniem zbiornika uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych przez budowę 

stanowisk wędkarskich przystosowanych dla potrzeb tego typu osób. Burmistrz stwierdził, że 

jest to bardzo cenna uwaga i zostanie ona uwzględniona przy pracach projektowych. Ponadto 

Pan Cezary Blach zachęcił wędkarzy do zgłaszania propozycji i uwag, gdy zostaną rozpoczęte 

konsultacje społeczne nad projektem.  

Obecność burmistrza była okazją do poruszenia spraw niekoniecznie związanych  

z tematyką wędkarską dotyczącą m.in. utrzymania przejezdności objazdu pod torami 

kolejkowymi przy cmentarzu i ul. Stokowiec, prac planowanych do wykonania na terenie 

Gminy itp. Na wszelkie pytania Pan Cezary Błach udzielił wyczerpujących odpowiedzi. 

Komisja Mandatowa przystąpiła do sprawdzenia czy Walne Zgromadzenie jest władne 

do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZW w Suchedniowie. Komisja 

Mandatowa stwierdziła, że z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników Walne 

Zgromadzenie jest władne w drugim terminie do podejmowania uchwał w sprawach 

wymienionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła 

PZW w Suchedniowie. 

Następnie prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski odczytał Sprawozdanie  

z działalności Zarządu Koła PZW w Suchedniowie za rok 2020 i III kwartały 2021 roku. 

Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi działalności 

sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki rybackiej oraz finansowej. 

Omówiono między innymi zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła, do których 

obecnie zalicza się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski.  

Skarbnik Koła kol. Paweł Adarczyn odczytał sprawozdanie finansowe Zarządu Koła 

za 2020 roki III kwartały 2021 roku.  
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Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Leszkowi Łubkowi, który 

przedstawił ocenę działalności Zarządu Koła PZW w Suchedniowie wraz z wnioskiem  

o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Leszek Łubek odczytał sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej za rok 2020 okres od 1.01 do 30.09.2021 r. Komisja Rewizyjna 

stwierdziła prawidłową działalność Zarządu Koła pod względem finansowym  

i organizacyjnym. 

Kolega Tadeusz Turski Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił 

przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego za rok 2020 i III kwartały 2021 

roku. Z zawartych w sprawozdaniach informacji wynika, że w roku 2020 wędkarze Naszego 

Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż w 2020 roku do Sądu Koleżeńskiego wpłynął 

tylko jeden wniosek, a sprawa dla oskarżonego zakończyła się upomnieniem. Natomiast  

w 2021 roku do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden wniosek do Rzecznika 

Dyscyplinarnego.  

Prowadzący zebranie poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o odczytanie planu 

pracy Zarządu Koła na 2021 rok oraz planu pracy Zarządu Koła na 2022 rok. Plany te  

w niewielkim stopniu odbiegał od planów z lat poprzednich. 

Następnie głos zabrał skarbnik Koła kol. Paweł Adarczyn, który przedstawił zebranym 

preliminarz finansowy na 2021 rok oraz preliminarz finansowy na 2022 rok. W preliminarzu 

przyjęto niewielki wzrost liczebność liczebności członków Koła, co przekłada się na podobne 

dochody Koła z tytułu opłat członkowskich. Preliminarze przewidują wydatki zbliżone do 

dochodów oraz oszczędności z lat poprzednich.  

Przewodniczący Zebrania zaproponował 5 minutową przerwę, po której nastąpiła 

dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.   

W trakcie dyskusji kol. Edward Szewczykowski zwrócił uwagę na spadek liczebności 

członków PZW w całym Okręgu. W 2020 roku w Okręgu było 60 kół, a stan członków 

wyniósł 20 357 wędkarzy, natomiast w 2021 było już 59 kół a stan członków wyniósł 20 054 

wędkarzy. Kol. Edward Szewczykowski zwrócił uwagę, że pomimo zaangażowania kół  

i działań podejmowanych przez ZO zauważalne jest mniejsze zainteresowanie młodzieży 

wędkarstwem, przez co liczba wędkarzy spada. Ponadto Przedstawiciel ZO przedstawił 

ilościowe i wartościowe wyciągi z zarybień na naszych oraz na sąsiednich wodach. 

Kolega Mateusz Bolechowski i Paweł Adarczyn zwrócili uwagę na problem  

z wydawaniem ryb w ośrodkach zarybieniowych przyznanych w ramach zarybienia wód 

obwodowych. Często przy odbiorze ryby nie ma sandacza i proponowany jest zamiennik  

w postaci innej ryby np. szczupaka lub suma. Kol. Edward Szewczykowski zwrócił uwagę, że 

wody obwodowe muszą być zarybiane zgodnie z operatem zarybieniowym zatwierdzonym 

przez Wody Polskie i nie ma odstępstwa od operatu, natomiast na wody poza obwodowe 

można wpuszczać dowolną ilość i gatunki ryb. Wszelki próby zamiany ryby w ośrodkach 

zarybieniowych należy zgłaszać do Dyrektora Biura ZO. 

Wiceprezes Koła kol. Rafał Kutwin zapytał kol. Edwarda Szweczykowskiego, czy 

wniosek Zarządu Koła PZW w Suchedniowie o przedłużenie obowiązywania na zalewie  

w Suchedniowie zasady złów i wypuść, był już rozpatrywany przez Zarząd Okręgu. Jest to 

niezwykle istotna sprawa dla Naszego Koła, gdyż suchedniowski zbiornik cieszy się duża 

popularnością wśród wędkarzy, zwłaszcza tych popierających funkcjonowanie zbiorników 

,,no kill” i jest on również wizytówką Kieleckiego Okręgu PZW. Zalew w Suchedniowie jest 

zbiornikiem wodnym, który pozwala na zainteresowanie młodzieży wędkarstwem z uwagi na 

łatwość złowienia ryb oraz łowione okazy. Jest to idealne miejsce dla prowadzenie szkółek  

i warsztatów wędkarskich prezentujących prawie wszystkie techniki wędkarskie. Ponadto 

członkowie Naszego Koła włożyli wiele pracy, aby zapewnić ochronę rybostany zbiornika 

przed kłusownikami. Przedstawiciel ZO stwierdził, że z uwagi na zagrożenie 
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epidemiologiczne związane z Covid -19 Zarząd Okręgu nie zbierał się zbyt często w tym 

roku, więc wniosek nie był jeszcze poddany pod głosowanie. Stwierdził on również, że jeżeli 

wniosek został złożony to ZO z pewnością pozytywnie go rozpatrzy. Nowo wybrany Prezes 

Koła PZW w Suchedniowie kol. Rafał Kutwin oznajmił zgromadzonym, że dołoży wszelkich 

starań aby zasada złów i wypuść obowiązywała na zbiorniku w Suchedniowie do końca jego 

kadencji. Słowa Prezesa i Przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Kielcach zgromadzeni 

przyjęli z wielkim entuzjazmem.  

Na tym dyskusję zakończono 

Przewodniczący Zebrania kol. Tomasz Kutwin przeszedł do bloku głosowań nad 

przedstawianymi sprawozdaniami. 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW w Suchedniowie: 

Jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW  

w Suchedniowie za 2020 r. 

Jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW  

w Suchedniowie za 2021 r.  

Udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła przy dwóch głosach 

wstrzymujących się. 

Jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW  

w Suchedniowie za 2020 r.  

Jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW  

w Suchedniowie za 2021 r.  

Zatwierdziło sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW w Suchedniowie za 2020 

rok przy jednym głosie wstrzymującym. 

Zatwierdziło sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW w Suchedniowie za 2021 

rok przy jednym głosie wstrzymującym. 

Przewodniczący Zebrania kol. Tomasz Kutwin zaproponował aby głosowania  

w sprawie wyborów Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego 

oraz Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW  

w Kielcach przeprowadzone zostały w sposób jawny. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli 

propozycję Przewodniczącego Zgromadzenia. 

Następnym punktem zebrania było ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego Koła PZW. Kolega Tomasz Kutwin zaproponował aby 

liczba członków ZK, KR i DK nie odbiegała od dotychczasowej liczby osób pełniących 

obecnie powyższe funkcje, czyli do ZK - 8 osób, do KR - 3 osoby i do SK - osoby. 

Zgromadzenie przyjęli powyższą propozycję jednogłośnie.  

Następnie Komisja Wyborcza przystąpiła do sporządzania list kandydatów do władz  

i organów koła. Rekomendowała kol. Rafała Kutwina do objęcia funkcji prezesa Zarządu 

Koła. Kol. Rafał Kutwin wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zebrania zwrócił 

się do zgromadzonych o zgłoszenie innych kandydatów na prezesa ZK. Z Sali nie zgłoszono 

żadnego kandydata. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie kandydaturę na Prezesa ZK. 

Zgromadzeni przyjęli kandydaturę Prezesa przy jednym głosie wstrzymującym. 

Do Zarządu Koła Komisja Wyborcza wytypowała kandydatów: kol. Michała Łubka, 

kol. Tomasza Kutwina i kol. Przemysława Fiślaka, kol. Pawła Adarczyna, kol. Rafała 

Kowalika, kol. Piotra Konefała, kol. Piotra Sitarskiego i kol. Grzegorza Łubka. Zgłoszeni 

kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu Koła. Z Sali nie zgłoszono żadnego 

kandydata do ZK. 
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Z uwagi na zgłoszoną liczbę kandydatów do ZK równą liczbie członków ZK określaną 

uchwałą przyjętą przez WZS-W Przewodniczący Zebrania zaproponował aby kandydatów na 

członków ZK zaakceptować w jednym głosowaniu. Zgromadzeni wyrazili na to zgodę i 

przyjęli nowy skład ZK jednogłośnie. 

Następnie Komisja Wyborcza zgłosiła kandydaturę kol. Krystiana Śliwy, kol. Marka 

Rozumka i, kol. Pawła Kutwina do składu Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni kandydaci wyrazili 

zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Z Sali nie zgłoszono żadnego kandydata do 

SK. 

Z uwagi na zgłoszoną liczbę kandydatów do KR równą liczbie członków KR 

określaną uchwałą przyjętą przez WZS-W Przewodniczący Zebrania zaproponował aby 

kandydatów na członków KR zaakceptować w jednym głosowaniu. Zgromadzeni wyrazili na 

to zgodę i przyjęli nowy skład KR jednogłośnie. 

Do Sądu Koleżeńskiego Koła Komisja Wyborcza zgłosiła kandydaturę kol. 

Mieczysław Ciszewskiego, kol. Tadeusza Turskiego i kol. Mateusza Bolechowskiego 

Wytypowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Z Sali nie zgłoszono żadnego 

kandydata do SK. 

Z uwagi na zgłoszoną liczbę kandydatów do SK równą liczbie członków SK określaną 

uchwałą przyjętą przez WZS-W Przewodniczący Zebrania zaproponował aby kandydatów na 

członków SK zaakceptować w jednym głosowaniu. Zgromadzeni wyrazili na to zgodę  

i przyjęli nowy skład SK jednogłośnie. 

Następnym Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów na Delegata na Zjazd 

Okręgowy oraz zastępcy Delegata. Do pełnienia ww. funkcji zostali wytypowani kol. Rafał 

Kutwin i kol. Paweł Adarczyn. Wytypowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Z Sali nie zgłoszono żadnych kontrkandydatów. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie kandydaturę na Delegata na 

Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Kielcach. Zgromadzeni przyjęli kandydaturę 

przy jednym głosie wstrzymującym. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie kandydaturę na Zastępcę Delegata 

na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Kielcach. Zgromadzeni przyjęli kandydaturę 

przy jednym głosie wstrzymującym. 

Kolega Tomasz Kutwin poddał pod głosowanie przedstawiony przez kol. 

Mieczysława Ciszewskiego plan działania ZK na 2021 r. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli 

plan.  

 Kolega Tomasz Kutwin poddał pod głosowanie przedstawiony przez kol. 

Mieczysława Ciszewskiego plan działania ZK na 2022 r. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli 

plan.  

Kolega Tomasz Kutwin poddał pod głosowanie przedstawiony przez kol. Pawła 

Adarczyna preliminarz budżetowy na 2021 r. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli preliminarz.  

Kolega Tomasz Kutwin poddał pod głosowanie przedstawiony przez kol. Pawła 

Adarczyna preliminarz budżetowy na 2022 r. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli preliminarz.  

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie upoważnienia dla nowego 

Zarządu Koła do sporządzenia i uchwalenia budżetu Koła oraz nanoszenie ewentualnych 

poprawek w preliminarzu budżetowym na rok 2022. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli 

uchwałę w ww. sprawie 

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski. Przewodniczący Zebrania poprosił 

zebranych o składanie wniosków. Z sali nie złożono żadnego wniosku. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Sekretarz:                     Przewodniczący: 


