Dąbrówka Leśna, 24 lutego 2019 r.
Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PRO
W dniu 24 lutego na strzelnicy w Dąbrówce Leśnej miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Poznański Regiment Odprzodowy.
W spotkaniu udział wzięli (spis według listy):
Błażej Wolniewicz, Henryk Matuszak, Jędrzej Winiecki, Tomasz Kierończyk, Marcin Dykcik, Mirosław
Moskalewicz, Michał Snela, Dariusz Rybka, Jerzy Burek, Waldemar Król, Michał Bączyk, Rafał Sadek, Jan
Daniec, Zbigniew Małaczyński, Bartosz Zarębski, Leszek Szopieray, Tomasz Brenc, Tomasz Muszyński, Roman
Sytek, Krzysztof Safka, Dawid Cichocki, Zdzisław Ikierski, Marek Musiał, Krzysztof Frąckowiak, Roman
Imbierowicz, Wiśniewski Jerzy, Jan Kozierowski, Michał Przymuszało, Tomasz Błoch, Jakub Kliś, Krzysztof
Woźniak, Sergiusz Doamański.
Porządek zebrania:
1. Stwierdzono, że obecnych jest 32członków stowarzyszenia co stanowi wymagane kworum i jest
jednoznaczne z potwierdzeniem ważności zebrania;
2. Wybrano jednogłośnie na prowadzącego zebranie kolegę Michała Snelę oraz protokolanta Błażeja
Wolniewicza;
3. Przyjęto przedstawiony przez Prowadzącego Plan Zebrania;
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Stowarzyszenia w roku 2018. Omówione zostały m.in. takie wydarzenia jak: Udział w zawodach
o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, wydarzenia związane z działalnością grupy rekonstrukcyjnej.
5. Kolega Henryk Matuszak, skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2018.
a. Stan konta na 31.12.2017 r. – 13667,60 zł
b. Przychody ze składek i wpisowych , oraz działalności grupy rekonstrukcyjnej – 7210,00 zł
c. Wydatki – refaktury, delegacje, zakupy, opłata za rachunki bankowe – 8931,84,84 zł
d. Saldo konta Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło – 12121,26 zł;
6. Na wniosek komisji rewizyjnej odbyło się głosowanie, w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za
2018 r.:
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7. Na wniosek komisji rewizyjnej odbyło się głosowanie, by przyjąć przedstawione sprawozdanie zarządu
z działalności stowarzyszenia i udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu stowarzyszenia:
Stwierdzono, że zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium. Kadencja obecnego zarządu upływa , więc
zachodzi konieczność wyboru nowego zarządu.
8. W związku z wyrażoną przez kolegę Tomasza Kierończyka rezygnacją z pełnionej funkcji po burzliwej
dyskusji wynikającej z braku chętnych na objęcie funkcji prezesa zarządu w ostateczności wyłoniona
została kandydatura kolegi Waldemara Króla. Ostatecznie uzależniona deklaracją wsparcia i czynnego
udziału w organizowanych wydarzeniach ze strony członków stowarzyszenia.
9. W wyniku głosowania na najbliższą kadencję jednomyślnie wybrany został nowy zarząd stowarzyszenia
w składzie:
Waldemar Król – prezes
Tomasz Kierończyk – vice prezes
Jędrzej Winiecki – II vice prezes
10. Kolega Winiecki zaproponował członka Zdzisława Ikierskiego jako wsparcie dla dotychczasowego
skarbnika Henryka Matuszaka. Wniosek przy braku sprzeciwu zainteresowanych przeszedł.
11. Michał Bączyk wybrany został zaś nowym sekretarzem przy jednoczesnym wsparciu Błażeja
Wolniewicza.
12. Odbyło się także głosowanie nad składem Komisji Rewizyjnej. Obyło się bez zmian, a powyższe trzy
głosowania przyjęte zostały jednogłośnie.
WOLNE WNIOSKI 2019:
13. Analizie poddano miniony rok pod kątem udziału sekcji mundurowej w zaledwie jednej imprezie
rekonstrukcyjnej oraz jednej okolicznościowej. Wnioski podziałały mobilizującą i w 2019 plany
przedstawiają się optymistycznie. W tym m.in.: 225 Pamiątki Przysięgi Kościuszkowskiej w Krakowie
oraz bitwy pod Racławicami. Marszu pamięci w Kobyłce k/ Warszawy oraz Zielonce pod Bydgoszczą,
a także rekonstrukcji napoleońskiej bitwy w Bendominie.
14. Na forum przypomniano, że nie tylko „mundurowi” członkowie grupy mogą korzystać z dofinansowania
wyjazdów na zawody czy imprezy o charakterze rekonstrukcyjnym czy militarnym. Na np. zwrot kosztów
podróży lub delegacje liczyć może każdy reprezentujący w danym momencie PRO strzelec czarno
prochowy lub „współczesny”.
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15. Na zebraniu przypomniano o konieczności używania identyfikatorów podczas spotkań na strzelnicy.
Zwrócono uwagę na zaniedbany ostatnio zwyczaj sprawowania opieki nad wprowadzanym na strzelania
„Gościem”, oraz koniecznością noszenia stosownych identyfikatorów przez w/w. W drodze głosowania
ustalono jednomyślnie, że:
- „Goście” mają prawo przebywać na strzelnicy wyłącznie w obecności „Członka wprowadzającego” lub
po uzgodnieniu odwiedzin z kimś z zarządu.
- W zajmowaniu stanowisk na strzelnicy pierwszeństwo mają „Członkowie”.
- Gość strzela z jednego stanowiska wraz z osobą wprowadzającą.
- Założona zostanie Księga Gości.
- Wprowadzony został limit odwiedzin w charakterze „Gościa” w ilości maksymalnie 5 wizyt. Po tym
okresie należy jednoznacznie określić przynależność do stowarzyszenia.
16. Podjęto uchwałę dotyczącą ostatniego nierozliczonego wyjazdu na imprezę do miejscowości Białe Błota.
Przychód stanowiło 900 zł z Gminy. Ustalono rozliczenie kosztów dojazdu, a pozostałe środki przekazane
zostają na wyjazd do Krakowa.
17. Poruszono także temat spadku ilości wyjazdów na zawody CP ważnej rangi ogólnopolskiej
18. Omówiono koncepcję przywrócenia zaniechanych po X edycji zawodów organizowanych PRO
w Dąbrówce Leśnej. Padły propozycje zmiany formuły zawodów. Dyskutowano perspektywę zawodów
w stylu „westernowym” z konkurencjami strzelań dynamicznych do celów reaktywnych.
19. Zasygnalizowano plany związane z remontem regimentowego domku na strzelnicy.
20. Nowym Członkom wyrobiono i wydano legitymacje.

ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA
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