
Protokół  
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego  Delegatów Klubów Podkarpackiego 

Okręgowego Związku Narciarskiego  
– Ustrzyki Dolne, 28 września 2019 

 
1. Lista obecności delegatów, którzy przyjęli mandaty pełnego uczestnictwa  

w Zjeździe -  w załączeniu (uwaga: część osób – delegatów zaproponowanych przez kluby 
stanowią tzw. rezerwowi).  

2. Pan Józef Szymbara – W-ceprezes POZN – otworzył zjazd, przywitał zebranych delegatów oraz 
zaproszonych gości, w tym: 
- Mateusza Błachowicza – Prezesa Podkarpackiej Federacji Sportu 
Po przywitaniu przedstawił główny cel Zgromadzenia, tj. w związku zakończeniem 
kadencji poprzedniego Zarządu oraz zgodnie z § 25 ust. 5 Statutu POZN a także Uchwałą 
Zarządu POZN z dnia 18.04. 2019 r. zwołano niniejsze Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo – Wyborcze. 
Następnie zaproponował realizację pierwszego pkt Zgromadzenia tj. wybór Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia, wskazał również osoby do Prezydium 
Zgromadzenia tj.: 

 Bogdan Kwaśnik  - przewodniczący 

 Marek Konopka  - z-ca przewodniczącego 

 Krzysztof Lachowski - sekretarz 
Ww. osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji. 
Następnie odbyło się głosowanie an blok. Zebrani jednogłośnie wybrały zaproponowane osoby 
do prezydium zgromadzenia. 

 
3. Po tych wyborach p. Bogdan Kwaśnik przejął kierownictwo w prowadzeniu obrad. Podziękował 

w imieniu swoim i pozostałych członków prezydium za zaufanie i wybór. Następnie przedstawił 
propozycję porządku obrad. Po tym zarządził glosowanie. W głosowaniu jawnym zebrani 
jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

4. W kolejnym punkcie przewodniczący przedstawił zaproponowany przez ustępujący Zarząd 
regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin ten zakładach zmianę co do liczby składu 
Zarządu POZN. Poprzednio w skład Zarządu wchodziło  13 osób, w tym Prezes. Natomiast 
obecnie zaproponowano skład Zarządu w liczbie 7 osób, w tym prezesa.  

5. Po przedstawieniu propozycji regulaminu odbyło się głosowanie (jawne), w którym delegaci 
jednogłośnie przyjęli zaproponowany regulamin zgromadzenia. 

6. W dalszym ciągu zgromadzenia oddano głos Prezesowi Podkarpackiej Federacji Sportu p. 
Mateuszowi Błachowiczowi. Pan Prezes przypomniał o najważniejszych działaniach wspólnych 
jakie PFS i POZN podejmowały w okresie ubiegłej kadencji, tj. organizacja: 

 XII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych -  Podkarpackie 2016 
 XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych - Podkarpacie  2018 
 Wskazał również na całoroczna współpracę przy organizacji obozowo – szkoleniowej, 

na które środki otrzymywaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Województwa 
Podkarpackiego. Wymienił też problemy jakie PFS natrafia we współdziałaniu z 
instytucjami centralnymi, zwłaszcza przy realizacji wniosków na dofinansowanie działań 
sportowym. Przykładem tego może być termin i sposób sfinansowania organizacji  XXIV 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych - Podkarpacie  2018, które 
nastąpiło z dużym opóźnieniem, dopiero po zakończeniu zawodów.  Podobne trudności 
z finansowaniem tzw. dyscyplin zimowych, na które środki finansowa otrzymywane są 
dopiero w marcu lub jeszcze później. 

 Na koniec wystąpienia p. Prezes podziękował za pracę ustępującym władzom POZN i 
życzył owocnej pracy nowo wybranym władzom naszego Związku podczas 
odbywającego się zgromadzenia. 
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7. W dalszej kolejności Przewodniczący zgromadzenia zarządził wybór Komisji Zgromadzenia. 

 Komisja Mandatowa.  
Delegaci zaproponowali do tej komisji następujące osoby:  Monika Fundanicz, Mariusz 
Biskup, Robert Gleń. 

 Komisja Wyborcza. Przewodniczący zaproponował aby w komisji wyborczej pracę 
podjęły te same osoby co komisji  mandatowej. Osoby te wyraziły zgodę, a zebrani 
delegaci jednogłośnie zaaprobowali ww. propozycję. 

 Komisja uchwał i wniosków. Do komisji tej zaproponowano: Piotra Brila, Magdalenę 
Wantuch i Pawła Fundanicza. Wymienione osoby wyraziły zgodę na prace w komisji w 
toku głosowania jednogłośnie wybrano zaproponowane osoby do składu komisji. 

 Komisja statutowa. Do pracy w tej komisji wybrano zaproponowane osoby, tj. Bogdana 
Zwarycza, Edwarda Mąkę, Ryszarda Cybrucha Juniora. Zebrani jednogłośnie 
zaaprobowali zaproponowany skład komisji. 

8. W kolejnym głosie p. Józef Szymbara zaproponował aby komisje skrutacyjną wybrać w dalszej 
kolejności po przedstawieniu propozycji na prezesa,  członków zarządu i członków komisji 
rewizyjnej. Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli ww. propozycję. 

9. Następnie pracę swoją podjęła komisja mandatowa. Komisja ta ukonstytuowała się, a na koniec 
pracy przedstawiła swoje sprawozdanie. W sprawozdaniu wskazano między innymi, że na 
obrady walnego zgromadzenia przybyło 28 delegatów, co stanowiło 70 % spośród wszystkich 
uprawnionych delegatów (łączna liczba możliwych delegatów to 40 osób). Na koniec 
sprawozdania przewodnicząca tego gremium Monika Fundanicz stwierdziła, że Walne 
Zgromadzenie Delegatów POZN w dniu 28.09.2019 jest prawomocne. 

10. Do kolejnego wystąpienia przystąpił w-ceprezes Józef Szymbara. Na wstępie zaproponował 
uczcić minutą ciszy pamięć działaczy naszego związku, sędziów i zawodników zmarłych w 
okresie ubiegłej kadencji.  
Byli to: 

 Krzysztof Walter Croneck – wieloletni Przewodniczący Komisji Sędziowskiej POZN, 
wieloletni członek wydziału sędziowskiej PZN 

 Władysław Jagiełło – wieloletni działacz narciarski, b. wiceprezes POZN (w latach 1971-
1995) 

 
W dalszym ciągu prezes przedstawił skrót sprawozdania z działalności Zarządu oraz Związku w 
zakresie organizacyjnym, sportowym, finansowym i sędziowskim. Tekst wystąpienia w 
załączeniu.  
Do najistotniejszych należy wskazać: 

W latach 2015-2019 zawodnicy POZN zdobyli w klasyfikacji prowadzonej przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki ponad 1005 punktów. Najwięcej zdobyły dwa ustrzyckie kluby: 
MKS Halicz – 498,5 pkt i UKN Laworta – 251,5 pkt, trzeci MUKS Podkarpacie Jedlicze zdobył 
98 pkt.  

W/w. punkty i sukcesy bezpośrednio przekładały się na pozyskiwane przez  POZN i 
kluby środki finansowe. Łącznie  POZN w okresie minionej kadencji uzyskał wsparcie w kwocie 
1 367 428,99 zł. 
Największą subwencję uzyskaliśmy od: 

 Województwa Podkarpackiego    824 768,05 zł 

 Ministerstwa Sportu i Turystyki    324 115,10 zł 

 PKN ORLEN       70 000,00 zł 

 Tauron Polska Energia S.A.     30 000,00 zł 

 Polskiego Związku Narciarskiego    27 000,00 zł 

 Gminy Ustrzyki Dolne      20 450,00 zł  

 PGE  Polskiej Grupy Energetycznej    15 000,00 zł 
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Główne zadania, które realizowaliśmy to: 

 Organizacja zawodów i udział w imprezach narciarskich 

 Organizacja obozów sportowo – szkoleniowych dla kadr wojewódzkich w poszczególnych 
dyscyplinach narciarskich. W tym zakresie działania te odbywały się przy bliskiej 
współpracy z klubami 

 Zakup urządzeń i sprzętu narciarskiego 
 

Największymi imprezami sportowymi organizowanymi w minionej kadencji były: 
- XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne Podkarpackie 2016 
- XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych  Podkarpacie  2018 
- Podkarpacka Liga  Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim 2016, 2017, 2018, 2019 

Podkarpacka Liga w Narciarstwie Alpejskim 2016, 2017, 2018, 2019 
 W dalszym ciągu wystąpienia p. Józef Szymbara przedstawił największe sukcesy sportowe 
jakie osiągnęli zawodnicy, trenerzy i działacze. Na koniec podziękował za pracę trenerów, 
sędziów i działaczy bez której sukcesy te nie byłyby możliwe. 
 Na koniec prezes złożył podziękowania wszystkim zawodnikom nie tylko tym, którzy osiągnęli 
największe sukcesy ale także wszystkim tym, którzy solidnie podejmowali treningi i starali się 
stale podnosić swój poziom sportowy. 
Szczególnie pragnę podziękować i prosić o dalszą pracę w dużej mierze społeczną wszystkim 
trenerom, którzy najczęściej kosztem własnego wolnego czasu angażują się w okresie 
przygotowani a zawodników do startu (dodatkowe treningi, wyjazdy na obozy itp.) czy w okresie 
startowym cotygodniowe wyjazdy na zawody. 
Na najwyższe słowa uznania i podziękowania moim zdaniem zasługują: 

 

 Ryszard Cybruch 

 Bogdan Kwaśnik 

 Marek Konopka 

 Bartek Kądziołka 

 Piotr Bril 

 Edward Mąka 

 Paweł Sykała 

 Monika Fundanicz 

 Zygmunt Bobko 

 Damian Ciborowski 

 Tadeusz Wójcik 

I wielu innych kolegów nauczycieli i trenerów. 
Szczególne podziękowania kieruję dla Kol. Bogdana Zwarycza Dyrektora Zespołu Szkół 
Narciarskich do końca roku szkolnego 2018/19 a obecnie również Dyrektora SMS. 
Jego zaangażowanie i pomoc ułatwia szczególnie klubom Ustrzyckim osiąganie tak wysokich 
wyników. Kol. Zwarycz już przez kilka sezonów był również Kierownikiem Podkarpackiej Ligi 
dzieci i młodzieży w konkurencjach biegowych za tą pracę społeczną również pragnę Mu 
podziękować. 
Od kilku lat z inicjatywy Bartka Kądziołki organizowana jest Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży  
w której udział bierze kilkaset uczestników co wpływa na popularność tego sportu i osiągane 
wyniki sportowe. Kierownikiem zawodów tej Ligi był i wyrażam nadzieje, że w dalszym ciągu 
pozostanie kol. Zygmunt Bobko, któremu dodatkowo składam podziękowania. 

 
11. W następnym punkcie Przewodniczący ustępującej Komisji rewizyjnej kol. Edward Mąka 

przedstawił jej sprawozdanie. W treści sprawozdania wskazano: 
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 Komisja rewizyjna w trakcie trwania kadencji  przeprowadziła 3 kompleksowe kontrole z 
działalności Zarządu  Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego z siedzibą w 
Ustrzykach Dolnych. 

 Skontrolowano wydatki związane z funkcjonowaniem POZN w Ustrzykach Dolnych za 
lata 2016, 2017, 2018. 

 Ponadto w trakcie kontroli za 2019 rok, która odbyła się 27.06.2019 przeprowadzono 
kontrolę inwentaryzacji  

 Komisja zwróciła, przede wszystkim uwagę na prawidłowość przestrzegania przez 
Zarząd postanowień statutowych, a także sprawdziła wiarygodność podpisów 
wszystkich członków Zarządu na dokumentach źródłowych. Przeprowadzone kontrole 
nie wykazały uchybień i istotnych za niedbań w pracy Zarządu.  

 Na podkreślenie zasługuje fakt, dbania Zarządu o gospodarne wydatkowanie 
;posiadanych środków finansowych. Informujemy również, że komisja z uznaniem 
odnosi się do pracy poszczególnych członków zarządu i komisji rewizyjnej, którzy pracę 
swoją wykonują społecznie oraz dojeżdżają na posiedzenia na własny koszt. 

 Ponadto członkowie Komisji biorąc udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu POZN  
na bieżąco wnosili swoje uwagi i propozycje dot. prac Zarządu i Związku.  

 Na koniec wystąpienia: Przewodniczący ustępującej komisji postawił wniosek o 
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

12. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał ten wniosek pod głosowanie. Zebrani delegaci 
w głosowaniu jawnym za przyjęciem absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku 
opowiedziało się 26 delegatów, 2 wstrzymało się od głosu. 

13. W kolejnym punkcie dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do pracy w tej komisji 
zaproponowano: Agnieszkę Fischer, Andżelikę Szyszkę i Filipa Fundanicza. Komisja dokonała 
stosownego ukonstytuowania się. 

14. Następnie przystąpiono do wyborów Prezesa Związku. Komisja Wyborcza zapisała tylko 1 
kandydaturę, tj. Józefa Szymbary. Kandydaturę tą zgłosił kol. Bogdan Zwarycz. Zgłaszający na 
poparcie swojego wniosku złożył również stosowną rekomendację.  

15. Następnie komisja wyborcza przygotowała niezbędne dokumenty w tym karty do glosowania, 
które rozdano delegatom. 

16. Po dokonaniu głosowania tajnego Komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i ogłosiła 
swój protokół w sprawie wyboru prezesa POZN. Przewodnicząca Agnieszka Fischer oznajmiła, 
że w głosowaniu wzięło udział 28 osób. Głosów ważnych na kandydata na Prezesa oddano 26, 
natomiast głosów nieważnych: 2. 

17. Po chwili ogłoszono wybory do Zarządu POZN. Komisja wyborcza po zgłoszeniu kandydatów z 
Sali zapisała w swym protokole 7 osób, tj.  

 Bartłomiej Kądziołka  - wyraził zgodę na kandydowanie, 

 Piotr Bril    - wyraził zgodę na kandydowanie, 

 Paweł Sykała   - wyraził zgodę na kandydowanie, 

 Bogdan Zwarycz  - wyraził zgodę na kandydowanie, 

 Edward Mąka   - wyraził zgodę na kandydowanie, 

 Krzysztof Lachowski  - wyraził zgodę na kandydowanie, 

 Monika Fundanicz  - wyraziła zgodę na kandydowanie, 

18. Następnie komisja wyborcza przygotowała niezbędne dokumenty w tym karty do glosowania do 
wyborów członków Zarządu, które rozdano delegatom. 
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19. Po dokonaniu głosowania tajnego Komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i ogłosiła 
swój protokół w sprawie wyboru członków Zarzadu POZN. Przewodnicząca Agnieszka Fischer 
oznajmiła, że w głosowaniu wzięło udział 28 osób. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą 
liczbę głosów: 

 Bartłomiej Kądziołka  - 27, 
 Piotr Bril    - 28, 
 Paweł Sykała   - 13, 
 Bogdan Zwarycz  - 27, 
 Edward Mąka   - 27, 
 Krzysztof Lachowski  - 26, 
 Monika Fundanicz  - 19, 
W związku z powyższym członkami Zarządu zostali wybrani: 
 Bartłomiej Kądziołka   
 Piotr Bril     
 Bogdan Zwarycz   
 Edward Mąka    
 Krzysztof Lachowski   
 Monika Fundanicz   

20. W kolejnej procedurze wyborczej zostali wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej. 
Do komisji zgłoszono następujące kandydatury: Zygmunt Bobko, Magdalena Wantuch i Marek 
Góra. Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowania do komisji. 
Tak jak przy okazji poprzednich wyborów komisja wyborcza zapisała zgłoszone z Sali 
kandydatury, przygotowała karty do głosowania, które rozdano delegatom.  
Komisja skrutacyjna dokonała zebrania głosów do urny wyborczej, następnie je przeliczyła i 
przedłożyła swój protokół, który odczytała Przewodnicząca komisji. Stwierdziła między innymi:  
głosujących 28, ważnych głosów 26, nieważnych 2. Wszyscy zaproponowani kandydaci 
otrzymali tą samą liczbę głosów, tj. 26. 
Obecna Komisja Rewizyjna w obecnej kadencji pracować będzie w składzie: 

 Zygmunt Bobko 

 Magdalena Wantuch 

 Marek Góra 
21. Przewodnictwo obrad przejął kol. Marek Konopka i zarządził, aby po wyborze władz przyjąć 

Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia o wyborze władz związku na kolejną  kadencję w 
następującej treści (uchwała nr 1 również w załączeniu):  

 
Uchwała Nr 1/2019 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów  Klubów Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Narciarskiego w Ustrzykach Dolnych 

 w sprawie wyboru Prezesa POZN,  Zarządu i Komisji rewizyjnej POZN 
z dnia  28.09.2019 

 
Na podstawie paragrafu 20  litera d) i e) Statutu Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w 
Ustrzykach Dolnych uchwala się co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów  klubów Podkarpackiego Okręgowego 
Związku Narciarskiego w dniu  28.09.2019. dokonało wyboru następujących osób do poszczególnych 
władz związku : 

 
1) Prezes (pierwszy członek Zarządu)  - Józef Szymbara 
2) Członkowie Zarządu: 
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a)  Piotr Bril 
b)  Edward Mąka 
c)  Bartłomiej Kądziołka  
d)  Bogdan Zarycz 
e)  Krzysztof Lachowski  
f)  Monika Fundanicz 

   
3) Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a)  Zygmunt Bobko  
b)  Magdalena Wantuch 
c)  Marek Góra   

 
§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego Ustrzyki 
Dolne w tym dokonanie wyboru na poszczególne funkcje w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej zgodnie 
ze statutem w terminie do 15 października 2019r . 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

22. W toku jawnego głosowania zebrani delegaci jednogłośnie przyjęli ww. uchwałę Nr 1 o wyborze 
władz Walnego Zgromadzenia, 

23. W kolejnym punkcie przeprowadzono dyskusję na temat propozycji komisji statutowej 
dotyczących zmian w statucie. Propozycje przedstawił Przewodniczący Komisji Bogdan 
Zwarycz. Uzasadnił ich celowość wskazując dostosowanie ich do zmieniających się ustaw i 
pozostałych przepisów prawnych oraz usprawnienie funkcjonowania Związku. Zaproponowano, 
aby po dokonaniu zmian w statucie treść stosownych paragrafów, ustępów i liter przyjął 
następujące brzmienie:  

1. W statucie Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Zmienia się treść § 19, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„ § 19. Najwyższą władzą okręgowego związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów 

zwoływane przez Zarząd okręgowego związku nie rzadziej niż jeden raz w roku.” 

2) W § 20 litery b) i c) otrzymują nowe brzmienie: 

„b) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z 
działalności  Zarządu okręgowego związku w terminie do 30 czerwca następnego roku oraz 
zatwierdzanie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty.” 
„c)  udzielanie corocznie na wniosek Komisji rewizyjnej po zatwierdzeniu sprawozdania 
rocznego absolutorium Zarządowi Związku.” 

3) W § 20 skreśla się literę i)  
4) W  § 27  ustęp 1  oraz 10 otrzymują brzmienie: 

„1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. W sprawach 
zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych Związek reprezentuje dwóch członków 
Prezydium łącznie.” 
„10. Umowę o pracy w imieniu Zarządu POZN podpisuje Prezes lub w przypadku jego 
nieobecności dwóch członków Prezydium.” 

5) W  § 27  dodaje się ustęp 12 w brzmieniu: 
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„12. Podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich.” 
6) W  § 32 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu: 

„3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
a) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 

73,12.B, 
b) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 

73,12.D, 
c) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) – 73,12.C, 
d) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z.”, 
e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.z, 
f) Działalność obiektów sportowych – 93.11.Z” 

 
24. Dyskusja nad zmianami w statucie: 

 Uwagi zgłoszono odnośnie  zapisu o reprezentacji Związku.  

o Uwagi zgłosił kol. B. Kądziołka. Zgłosił obawę, ze bez stosownej uchwały – 
upoważnienia zapis zbyt ogólny może być nie respektowany np. przy zgłaszaniu 
wniosków o dofinansowanie przy projektach Ministerstwa Sportu i Turystyki 

o Kol. Wiesław Cybruch zwrócił uwagę, że przy zapisie „Związek reprezentuje dwóch 

członków Prezydium” pomniejsza się rolę Prezesa 

o Obecny na Zgromadzeniu Prezes PFS Mateusz Błachowicz poinformował, że Federacja 
przyjęła rozwiązanie, w którym osobną uchwałą Zarządu upoważnia się konkretne osoby do 
reprezentowania Związku na zewnątrz 

o Kol. Józef Szymbara poinformował, że przy dotychczasowej praktyce nigdy nie zdarzyła się 
sytuacja kontrowersyjna, wszelkie działania i decyzje dokonywane były w porozumieniu z 
Prezesem po wcześniejszej informacji telefonicznej czy e-mailowej. W związku z 
powyższym prezes miał pełne zaufanie do współpracujących członków prezydium i nie ma 
zastrzeżeń do zapisów zaproponowanych przez Komisję Statutową. 

o Następnie Przewodniczący Komisji Statutowe zaproponował, aby mimo ewentualnych uwag 
przyjąć zmiany w zaproponowanej formie. 

25. Prowadzący obrady zarządził głosowanie jawne nad propozycjami Komisji Statutowej, które 
przedstawiono w formie  uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie. 
Uchwałę realizującą propozycje zmian w statucie o poniższej treści przyjęto jednogłośnie (tekst 
uchwały nr 2 również w załączeniu. 

 
Uchwała Nr 2/ 2019 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Podkarpackiego Okręgowego Związku 
Narciarskiego Ustrzykach Dolnych w sprawie zmian w Statucie 

z dnia 28.09.2019 
  

 

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Ustrzykach 
Dolnych uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1. W statucie Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego wprowadza się następujące zmiany: 
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7) Zmienia się treść § 19, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„ § 19. Najwyższą władzą okręgowego związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów 

zwoływane przez Zarząd okręgowego związku nie rzadziej niż jeden raz w roku.” 

8) W § 20 litery b) i c) otrzymują nowe brzmienie: 

„b) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z 
działalności  Zarządu okręgowego związku w terminie do 30 czerwca następnego roku oraz 
zatwierdzanie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty.” 
„c)  udzielanie corocznie na wniosek Komisji rewizyjnej po zatwierdzeniu sprawozdania 
rocznego absolutorium Zarządowi Związku.” 

9) W § 20 skreśla się literę i)  
10) W  § 27  ustęp 1  oraz 10 otrzymują brzmienie: 

„1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. W sprawach 
zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych Związek reprezentuje dwóch członków 
Prezydium łącznie.” 
„10. Umowę o pracy w imieniu Zarządu POZN podpisuje Prezes lub w przypadku jego 
nieobecności dwóch członków Prezydium.” 

11) W  § 27  dodaje się ustęp 12 w brzmieniu: 
„12. Podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich.” 

12) W  § 32 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu: 
„3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
g) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 

73,12.B, 
h) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 

73,12.D, 
i) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) – 73,12.C, 
j) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z.”, 
k) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.z, 
l) Działalność obiektów sportowych – 93.11.Z” 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego  
- Ustrzyki Dolne. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

26. Następnie Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków przedstawił sprawozdanie swojej 
komisji. Komisja zaproponowała aby skierować do realizacji przez nowy Zarząd 
następujące wnioski: 

 Wniosek zgłoszony przez kol. Zygmunta Bobko: utrzymanie i kontynuacja 
Podkarpackich Lig w narciarstwie biegowym i alpejskim w kolejnych sezonach 
narciarskich 

 Wniosek zaproponowany przez komisję rewizyjną o prowadzenie podwójnej 
dokumentacji w posiedzeń Zarządu, Prezydium i Komisji rewizyjnej, tzn. w tzw. zeszycie 
protokołów oraz w wersji elektronicznej, która powinna za każdym razem być 
wydrukowana i przechowywana w biurze POZN 

 Zaleca się przeprowadzenie do końca 2019 roku spisu z natury (inwentaryzacji) 
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27. Następnie zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwał i wniosków spisanych i 
zaproponowanych przez Komisję uchwał i wniosków. Zebrani jednogłośnie w głosowaniu 
jawnym przyjęli zgłoszone ww. propozycje. 

 
26. Na tym wyczerpano porządek obrad zgromadzenia. Prowadzący Zgromadzenie jeszcze raz 

podziękował wszystkim zebranym za zdyscyplinowany i owocny udział w zgromadzeniu. 
 
 

 
 
      Protokołował                     Przewodniczący Zgromadzenia 
Krzysztof Lachowski          Bogdan Kwaśnik 
 
 
 


