
PROTKÓŁ 

z Walnego Zebrania Członków 

UKS Tolkmicko 

z dnia 14.03.2018 r. 

 

1. Walne Zebranie Członków UKS Tolkmicko odbyło się dnia 14.03.2018 r. w siedzibie 

UKS Tolkmicko (ul. Parkowa 27, 82-340 Tolkmicko) na wniosek Zarządu  

UKS Tolkmicko. Walne Zebranie odbyło się w drugim terminie z powodu braku 

wymaganego kworum w terminie pierwszym.  

 

Lista obecności znajduje się w aktach UKS Tolkmicko. 

 

2. Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybrano jednogłośnie Pawła 

Gabiec.   

 

3. Na sekretarza Walnego Zebrania Członków wybrano jednogłośnie Michała Beyer. 

 

4. Przedstawiono i jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad Walnego Zebrania 

Członków UKS Tolkmicko. 

 

5. Michał Beyer przedstawił sprawozdanie merytoryczne  z działalności UKS Tolkmicko 

w 2017 roku. 

 

6. Michał Beyer przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności UKS Tolkmicko  

w 2017 roku.  

 

7. Józef Zamojcin przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania 

finansowego za 2017 rok (Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag co do treści 

sprawozdania finansowego i wyraziła na jego temat opinię pozytywną). 

 

8. Wymaganą większością głosów Walne Zebranie Członków UKS Tolkmicko przyjęło 

sprawozdanie merytoryczne z działalności UKS Tolkmicko w 2017 roku 

(UCHWAŁA NR 1). 

9. Wymaganą większością głosów Walne Zebranie Członków UKS Tolkmicko przyjęło 

sprawozdanie finansowe z działalności UKS Tolkmicko w 2017 roku  

i udzieliło Zarządowi UKS Tolkmicko absolutorium za 2017 rok (UCHWAŁA NR 2) 

 

10. Przystąpiono do dyskusji o bieżących sprawach UKS Tolkmicko.  

 

Poruszono następujące tematy: 

 

- Walne Zebranie Członków zawnioskowało do Zarządu o zakup nagród  

dla zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w 2017 roku; 

 

- Walne Zebranie Członków poprosiło trenera Arkadiusza Idzikowskiego  

o przedstawienie planów na zajęcia żeglarskie w sezonie 2018; 



 

- przedyskutowano możliwości współpracy UKS Tolkmicko z instruktorami  

i trenerami żeglarstwa w sezonie 2018;  

 

- przedyskutowano temat udziału zawodników UKS Tolkmicko w licencjonowanych 

regatach w klasie OPTIMIST co wiąże się z wyrobieniem licencji zawodnikom oraz  

z zakupem licencjonowanych łódek -  padł pomysł zawnioskowania do LGR „Zalew 

Wiślany” o dotację na zakup tego typu jednostek; 

 

- ustalono termin oficjalnego rozpoczęcia sezonu żeglarskiego na 21.04.2018 r.; 

 

- Walne Zebranie Członków zobowiązało Zarząd UKS Tolkmicko do wykreślenia  

z listy członków klubu pełnoletnich osób które nie mają opłaconych składek 

członkowskich za rok 2016 i 2017; 

 

- Walne Zebranie Członków zobowiązało Zarząd UKS Tolkmicko do zakupu 

jednolitych strojów sportowych dla zawodników reprezentujących UKS Tolkmicko w 

regatach wyjazdowych. 

 

11. Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania Członków UKS Tolkmicko. 

 

 

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Michał Beyer 

 

 


