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Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  

Oddziału Terenowego 27 PZK 

 

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie OT-27 PZK odbyło się w Jarocinie, w dniu 09. czerwca 

2018 roku. Pierwszy termin został wyznaczony na godz. 14:45, a drugi na godz. 15:00. 

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad zostało wysłane do członków OT w dniu 20 

maja 2018 r., zgodnie z terminami zapisanymi w statucie PZK. (Zawiadomienie w 

załączeniu). 

Z uwagi na liczbę osób wpisanych na listę obecności, zebranie rozpoczęło się w drugim 

terminie. (Lista obecności w załączeniu). Zebranie otworzył prezes oddziału kol. Sławomir 

SQ3OOK, przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie. 

Następnie wybrano: 

• Protokolanta – Zdzisław SP3GIL, 

• Komisję Skrutacyjną – SQ3TGV (przewodniczący), SQ3POS, SQ3SPO, 

• Komisję Wyborczą – SQ3TGV (przewodniczący), SQ3POS, SQ3SPO, 

Komisja Skrutacyjna dokonała sprawdzenia listy obecnych członków oddziału 

i stwierdziła, że na 104 uprawnionych członków OT, w zebraniu uczestniczy 25 osób 

i zebranie jest prawomocne w II terminie. (Protokół KS w załączeniu). 

Prezes OT przedstawił powody zwołania zebrania: należy dokonać uzupełnienia 

w składzie Zarządu OT i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, z uwagi na ustąpienie 

skarbnika oddziału, Kol. Zbyszka SQ3TGO oraz przewodniczącego OKR, Kol. Sławomira 

SP3OKS. Ustalono, że głosowanie odbędzie się na kandydatów na konkretne funkcje 

w Zarządzie i OKR.  

Zgłoszono następujące kandydatury: 

• Na funkcję skarbnika, członka Zarządu OT-27 PZK: 

- Sławomir SP3OKS 

• Na funkcję przewodniczącego OKR OT-27 PZK: 

- Przemysław SP3SLO 

Obaj Koledzy wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w organów, na zaproponowane 

funkcje. Komisja Wyborcza rozdała ostemplowane karty do głosowania, oddzielnie do 

Zarządu OT i oddzielnie do Oddziałowej KR. Zgodnie ze Statutem PZK głosowanie 

odbyło się w sposób tajny. 

Zgodnie z protokołem Komisji Wyborczej (Protokół Komisji Wyborczej w załączeniu), na 

wydane 25 kart do głosowania na skarbnika, oddano 23 głosy ważne oraz na wydanych 25 

kart do głosowania na przewodniczącego OKR, oddano 23 głosy ważne.  

W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następujące wyniki: 

• Na funkcję skarbnika, członka Zarządu OT-27 PZK: 

- Sławomir SP3OKS – 22 głosy 

• Na funkcję przewodniczącego OKR OT-27 PZK: 

- Przemysław SP3SLO – 22 głosy 
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Na podstawie protokołu Komisji Wyborczej prowadzący zebranie prezes OT-27, Sławomir 

SQ3OOK ogłosił, że: 

1. Kol. Sławomir Krysztofowicz, SP3OKS został wybrany na funkcję skarbnika, 

członka Zarządu OT-27 PZK. 

2. Kol. Przemysław Kurpisz, SP3SLO został wybrany na funkcję przewo-

dniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT-27 PZK 

 

Na NWZ przebył przedstawiciel ZG PZK, Kol. Marek SP5LS, który w swoim wystąpieniu 

przedstawił m. in. informacje z prac Prezydium i Zarządu Głównego PZK. 

  

 

Jarocin, 9 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Zatwierdził: Sławomir SQ3OOK            Protokołował: Zdzisław, SP3GIL 

 


