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Sanok, 22.03.2019 r.

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku
Plan Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego:
1. wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza, członka),
2. wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał,
3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
4. sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego
za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
5. dyskusja na tematy zawarte w pkt. 4,
6. udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy (uchwała),
7. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
8. przyjęcie Planu Pracy Towarzystwa na 2019 r. (uchwała),
9. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,
10.
przyjęcie uchwał i wniosków.
Zdjęcie grupowe
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze otworzył Bronisław Kielar, powitał zebranych, podziękował
Zarządowi za współpracę w roku 2018, oraz zaproponował wybór prezydium zebrania.
Ad.1) Na przewodniczącego zebrania wybrany został Bronisław Kielar, na sekretarza Andrzej
Chrobak, na członków prezydium: Paweł Sebastiański, Jerzy Robel, Jerzy Skoczyński, Zdzisław
Skrzypczyk, Andrzej Budzicki. Wszyscy wybrani zostali jednogłośnie.
Ad.2) Na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie następujące osoby:
1. Teresa Koza – przewodniczący,
2. Henryk Sobolak – członek,
3. Marian Osękowski – członek,
Komisja stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w zebraniu wzięło udział 20 z 51 zaproszonych
członków.
Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie jest prawomocne, przy 20 obecnych.
Na członków Komisji Wniosków i Uchwał, wybrano jednogłośnie następujące osoby:
1. Maria Szałankiewicz-Skoczyńska – przewodniczący,
2. Lidia Barszczowska – członek,
3. Grzegorz Grządziel – członek.
Ad.3) Zebrani, przyjęli jednogłośnie porządek Walnego Zgromadzenia i zasady głosowania.
Ad.4) Sprawozdania przedłożyli:
4.1. w imieniu Zarządu – prezes Bronisław Kielar (w załączeniu),
4.2. w imieniu Zarządu – skarbnik Jerzy Skoczyński sprawozdanie finansowe
(w załączeniu). Na rok 2019 pozostało nam na koncie 90 563,34 zł.,
4.3. w imieniu Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Ryszard Wydrzyński (w załączeniu),
4.4. w imieniu Sądu Honorowego – przewodnicząca Barbara Milczanowska - nie
rozpatrywano żadnej sprawy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ryszard Wydrzyński zgłosił wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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Ad.5) W czasie dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali: Maria Szałankiewicz-Skoczyńska,
Jerzy Robel, Zdzisław Skrzypczyk, Andrzej Budzicki, Jerzy Skoczyński, Bronisław Kielar,
Marian Osękowski, Marek Perszchke, Janusz Kaszycki, Henryk Sobolak.
Poruszano następujące tematy:
 sprawy finansowe Towarzystwa (przychody, wydatki),
 sprawa dzierżawy i zagospodarowania nieruchomości „Sokoła”,
 organizacja i przebieg konkursów organizowanych przez „Sokoła”,
 organizacja uroczystości rocznicowych,
 udział w uroczystościach zewnętrznych,
 udział naszych zawodników w biegach długodystansowych,
 działalność sokolej grupy tenisa stołowego, utworzonej przez dh. Marka Perszchke,
 sprawa remontu DOMU SOKOŁA,
Ad.6) W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium dla Zarządu za okres
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Ad.7) W dyskusji nad programem działania w 2019 r. poruszono wiele tematów, np.:
 organizacja „XIV Biegu Sokolego-Niepodległościowego”,
 sprawa przygotowania zawodów w Trójboju obronnym w maju,
 sprawa wykorzystania Oranżerii,
 sprawa braku aktywności niektórych członków – podjąć uchwałę o skreśleniu,
 sprawa nagród dla uczestników konkursów,
 przygotowanie uroczystości »130. rocznicy utworzenia TG „Sokół” w Sanoku«,
 sprawa wystawy na temat: »130. lecie sanockiego „Sokoła” – 1889-2019«
 sprawa przywrócenie nazwy ul. SOKOŁA w miejsce obecnej MODRZEWSKIEGO.
 starania o nadanie ulicom Sanoka nazw: gen. Józefa Hallera, dh. prezesa Adama Pytla –
Burmistrza Miasta Sanoka (18.09.1924 r. – 12.01.1928 r.), dh. dr. Stanisława Biegi
i innych zasłużonych dla „Sokoła” i dla Sanoka,
 Polowa Drużyna Sokola – w związku z tym, że młodzież „wyrasta”, należy zorganizować
nowy nabór do drużyny.
 utworzenie grupy dyskusyjnej na tematy dotyczące problemów dzieci, młodzieży, sportu,
Miasta i naszej Ojczyzny.
 sprawa bezpieczeństwa na zawodach i treningach – przepisy i ich przestrzeganie,,
 sprawa organizacji zajęć sportowych dla członków „Sokoła” (ping-pong, badmninton,
nordic walking i inne).
Ad.8) Przyjęto Plan Pracy Towarzystwa na 2019 r. (w załączeniu), w którym
głównymi zadaniami są zadania:
1. remont następnych elementów zewnętrznych i wewnętrznych DOMU SOKOŁA,
2. prowadzenie działalności statutowej, dotyczącej tematyki patriotyczno-sportowej,
3. prowadzenie prac administracyjno-biurowo-księgowych.

Ad.9 i 10) W czasie dyskusji zgłoszono wnioski o przyjęcie uchwał, które następnie
przyjęto, poprzez oddzielne głosowania. Uchwały w załączeniu.
Protokołował: Andrzej Chrobak

Przewodniczący zebrania: Bronisław Kielar
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