Gliwice, 26.01.2018 r.

Sprawozdanie
z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
KZ „Gliwicki Klub Kolekcjonerów”
Zebranie odbyło się w dn. 26.01.2018 r. w restauracji PKP w Gliwicach.
Porządek zebrania obejmował:
1.Zagajenie.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Sprawozdania – omówienie, dyskusja.
4. Przyjęcie sprawozdania.
5. Wybór prezesa.
6. Wybór członków zarządu.
7. Podjęcie uchwały o składce członkowskiej.
8. Przyjęcie planu pracy
Zebranie odbyło się w obecności 9 członków Klubu (nieobecny kol. Jerzy Woszczyk i Józef Pawełczyk). Zebraniu otworzył prezes Wł. Gębczyk, który zaproponował
na przewodniczącego zebrania kol. Grzegorza Krawca. Zebrani poparli tą propozycję
jednogłośnie.
Następnie prezes omówił sprawozdanie z działalności klubu, które wcześniej
wszyscy członkowie otrzymali drogą mailową. Skarbnik kol. St. Buławski przedstawił
sprawozdanie finansowe z działalności klubu. Po krótkiej dyskusji zebrani na wniosek
przewodniczącego zebrania jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdania jednocześnie udzielając absolutorium ustępującemu zarządowi.
Przewodniczący zebrania zaproponował kandydaturę kol. Wł. Gębczyka na
funkcję prezesa klubu. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zebrani jednogłośnie wybrali
kol. Wł. Gębczyka na prezesa klubu.
Wł. Gębczyk zaproponował, aby w skład zarządu wybrać kolegów Stanisława
Buławskiego, Grzegorza Krawca i Joachima Marka, a kol. K. Mrozowski zaproponował
kol. Józefa Jakubinę. W/w koledzy zostali jednogłośnie wybrani w skład zarządu klubu.
Nowo wybrany zarząd ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się

w dn. 01.02. 2018 r. w Sali Klubowej GCOP w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1 o godz.
17.00.
Następnie, na wniosek nowo wybranego prezesa zebrani uchwalili wysokość
składki członkowskiej na 2018 r. w wysokości 5 zł/miesiąc i wpisowego od nowych
członków w wysokości 10 zł.
Zebrani przedyskutowali również wstępną propozycję planu pracy na bieżący
rok. Szczegółowy plan pracy zostanie opracowany przez Zarząd i przedstawiony na
najbliższym zebraniu.
Na tym zebranie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
……………………..……
(podpis)

Gliwice, dnia 26.01.2018 r.

UCHWAŁA NR 1/ 2018
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
KZ PZF „Gliwicki Klub Kolekcjonerów”
w dniu 26.01.2018.r.

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi KZ GKK

§1
Walne Zebranie Sprawozdawcze KZ „Gliwicki Klub Kolekcjonerów” po zapoznaniu
się z przedstawionymi sprawozdaniami z działalności Zarządu oraz finansowym
udziela absolutorium ustępującemu zarządowi KZ GKK.

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
……………………..……
(podpis)

Gliwice, dnia 26.01.2018 r.

UCHWAŁA NR 2/ 2018
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
KZ PZF „Gliwicki Klub Kolekcjonerów”
w dniu 26.01.2018.r.
w sprawie wysokości wpisowego od nowych członków
i składki członkowskiej na 2018 rok
§1
Walne Zebranie Sprawozdawcze KZ „Gliwicki Klub Kolekcjonerów” uchwala wysokość wpisowego od nowych członków w kwocie 10,00 zł.
§2
Wpisowe w wysokości jak w §1 zobowiązani są opłacić kandydaci ubiegający się o
członkostwo w KZ „Gliwicki Klub Kolekcjonerów”.
§3
Walne Zebranie Sprawozdawcze KZ „Gliwicki Klub Kolekcjonerów” uchwala wysokość składki członkowskiej na 2018 rok w kwocie 5,00 zł/miesiąc.
§4
Roczną składkę członkowską w wysokości jak w §3 członkowie Klubu zobowiązani
są opłacić w terminie do 31 marca b.r.
§5
Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie zapisanym w §4 będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie.

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
……………………..……
(podpis)

