
 

 

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA KOŁA NR 19 KOLIBER 

ODBYTEGO DNIA 22.04.2016r . W KŁUDZICACH 

 
 

Zebranie otworzył Prezes Koła St. Sierant stwierdzając obecność na zebraniu 25 członków 

koła łowieckiego, tym samym uznając zebranie za prawomocne. Następnie wybrano 

Przewodniczącego zebrania – kol. Leszka Matusiaka  i sekretarza - kol. Zenona Małachowskiego. 

Prowadzący odczytał Porządek Obrad, następnie zatwierdzono protokół z poprzedniego 

Zebrania . 

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano : kol. P. Ozgę – przewodniczący oraz kol. B. 

Wzorka i kol. M. Nowaka – członkowie, do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani kol. S. Krak, kol. 

Ł. Sierant- Oliwa i kol. K. Kałużny. 

Następnie prezes odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły  

(do wglądu). Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący kol. J. Zielonka, 

jednocześnie wnioskując  o udzielenie absolutorium Zarządowi . 

Podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej  oraz uchwałę 

o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Wynik głosowania:  

Kol. S.Sierant – 24 głosy „za”, jeden wstrzymujący się; 

Kol. E. Miskiewicz  – 24 głosy „za”, jeden wstrzymujący się; 

Kol. Z. Małachowski  – 24 głosy „za”, jeden wstrzymujący się; 

Kol. W. Sendalski – 24 głosy „za”, jeden wstrzymujący się. 

 

Ponieważ Kol. W. Maćkowiak zrezygnował z funkcji członka zarządu i skarbnika, odbyły się 

wybory nowego członka zarządu. Zostały zgłoszone dwie kandydatury: kol. M. Matusiak i kol. T. 

Kisiołek. W głosowaniu tajnym, po przeliczeniu głosów okazało się, że wynik jest remisowy: 12 

do 12 -  przy jednym głosie wstrzymującym. W tej sytuacji kol. M. Matusiak zrezygnował z 

kandydowania. Po ponownym głosowaniu na jedną kandydaturę, kol. T. Kisołek otrzymał 15 

głosów „za” i 10 głosów „przeciw” i został nowym członkiem zarządu.  

 

 

 

 

 



Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: 

Prezes: Sierant Stanisław 

Łowczy: Miśkiewicz Edmund 

Sekretarz : Małachowski Zenon 

Wice łowczy: Sendalski Waldemar 

Skarbnik: Kisiołek Tomasz 

 

W następnym punkcie porządkowym był plan budżetu Koła na rok gospodarczy 2016/17, 

przedstawiony przez prezesa Stanisława Sieranta. Budżet został uchwalony stosunkiem głosów: 24 

„za”, 1 wstrzymujący się. Jednocześnie odbyła się dyskusja, w której głos zabrał kol. Maćkowiak 

postulując aby dane finansowe koła łowieckiego zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej 

Koła. W dalszym ciągu kol. Maćkowiak przedstawił projekt znowelizowanych uchwał dotyczących 

zasad obowiązujących w naszym Kole (Uchwała NWZ z roku 2010r.) 

Ponieważ projekt nie został umieszczony w porządku obrad, nie został przegłosowany. 

Natomiast, kol. Załoga Paweł zaproponował, aby we wrześniu tego roku, przed sezonem polowań 

zborowych zwołać NWZ, gdzie w porządku obrad będzie projekt znowelizowanej uchwały. 

W dyskusji zabrał głos również kol. Kowalczyński Andrzej, który wnioskował o wykonanie 

kilku podsypów dla bażantów i jednocześnie zadeklarował się je rozwieźć po terenie łowiska. 

Na koniec, komisja Uchwał i Wniosków odczytała wnioski i uchwały podjęte na tym zebraniu.  
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