PROTOKÓŁ Z OWZD ODDZIAŁU BISKUPIEC PZHGP
W DNIU 19.02.2012 r.
Przybyłych na zebranie powitał kol. Prezes Piotr Murawski, który następnie przedstawił program
zebrania. Kol. Stanisław Kisielewski zgłosił propozycje przełożenia pkt. 9 w miejsce pkt 12. Poddano tą
propozycje pod głosowanie i przyjęto ją jednogłośnie (zał. nr 1 ) tj.:
1. Sporządzenie listy obecności.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie planu zebrania- głosowanie.
4. Wybór prowadzącego zebrania.
5. Podsumowanie roku 2011 przez prezesa oddziału.
6. Podsumowanie sezonu lotowego 2011 przez w-ce prezesa ds. lotowego.
7. Podsumowanie sezonu 2011 przez w-ce prezesa ds. gospodarczych.
8. Przedstawienie rozliczenia budżetu za rok 2011 przez w-ce prezesa ds. finansowych.
9. Przedstawienie protokołu z działalności OKD- przewodniczący OKD.
10. Sprawozdanie z działalności OKR- przewodniczący OKR.
11. Przerwa.
12. Głosowanie nad wnioskiem o absolutorium OKR.
13. Wybór komisji skrutacyjnej do uzupełnienia składu zarządu.
14. Zgłaszanie kandydatur w wyborach uzupełniających do zarządu i ich uzasadnienie.
15. Wybory- głosowanie, liczenie głosów.
16. Przerwa (zgłaszanie wniosków, które będą omówione w punkcie tematy różne- nioski przyjmuje
prowadzący).
17.Ogłoszenie wyników głosowania.
18. Przedstawienie planu lotów w sezonie 2012 w-ce prezes ds. lotów oraz ustalenie regulaminu lotowozegrowego o/Biskupiec- ustalenie lotów gołębi młodych.
19. Przedstawienie propozycji budżetu na rok 2012 – w-ce prezes ds. finansowych- dyskusja.
20. Przedstawienie oferty złożonej przez rachmistrza- poddanie głosowaniu.
21. Przedstawienie zasad współpracy z Oddziałem Korsze i Szczytno w sezonie lotowym 2012.
22. Przerwa.
23. Powołanie Oddziałowej Komisji Lotowo-Zegarowej.
24. Dyskusja na temat problemów sekcji Bisztynek.
25. Próba ustalenia od kiedy istnieje Oddział PZHGP Biskupiec ( odnalezienie hodowców, którzy mogą
pomóc).
26. Tematy różne.
27. Zakończenie zebrania.
oraz została sporządzona lista obecności na zebraniu (zał. nr 2). Zgodnie z listą w zebraniu uczestniczy 39
delegatów.
Następnie wybrano na protokólanta kol. Grzegorza Rąg- sekretarza oddziału, a na prowadzącego
zebranie kol. Stanisława Kisielewskiego pod którego przewodnictwem przystąpiono do realizacji przyjętego
programu zebrania.
Ad. 5. Kol. Piotr Murawski prezes oddziału wręczył odznaczenia związkowe dla hodowców oddziału tj.:
K. Taudul, St. Kisielewskiego, T. Borunia i A. Duszaka. Następnie omówił prace zarządu oddziału za 2011 r..
Ad. 6. Kol. Ryszard Majewski w-ce prezes ds. lotowych omówił sezon 2011.
Ad. 7. Kol. Zygmunt Wesołowski w-ce prezes ds. gospodarczych przedstawił sprawozdanie dot.
posiadanego majątku oddziału.
Ad. 8. Kol. Krzysztof Kolosowski przedstawił rozliczenie budżetu za rok 2011 (zał. nr 3 i 4).
Ad. 9. Kol. Włodzimierz Szpulak przedstawił protokół OKR ( zał. nr 5).
Ad. 10. Kol. Horst Czubajko przedstawił protokół OKD ( zał. nr 6).
Ad. 11. Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Ad. 12. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem OKR za udzieleniem absolutorium dla zarządu oddziału za
rok 2011. W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium dla zarządu za 2011 rok ( za: 29, przeciw: 1,
wstrzymało się: 5).
Ad 13. Wybrano osoby do komisji skrutacyjne do wyborów uzupełniających zarząd oddziału. W wyniku
głosowania do komisji skrutacyjnej wybrano kol. : Tomasza Olender, Tadeusza Boruń i Mariana Filip.
Ad. 14. Następnie zgłoszono kandydatów do zarządu oddziału.
Kol. Piotr Murawski zgłosił osoby i uzasadnił ustnie ich zgłoszenie:
- Krzysztof Szymański,
- Józef Dagiel,
- Włodzimierz Szpulak.
Kol. Krzysztof Kolosowski zgłosił osobę i uzasadnił ustnie jej zgłoszenie:
- Józef Flak.

Kol. Henryk Koperski zgłosił osobę i uzasadnił ustnie jej zgłoszenie:
- Horst Czubajko.
Kol. Zygmunt Wesołowski zgłosił osobę i uzasadnił ustnie jej zgłoszenie:
- Kazimierz Taudul.
W związku z tym osoby będące w OKD tj.: Krzysztof Szymański, Kazimierz Taudul, Horst Czubajko
i Eugeniusz Kraska oraz OKR tj. Włodzimierz Szpulak złożyli pisemne rezygnacje z prac w tych komisjach
oddziału z dniem 19.02.2012 r.. Osoby zgłoszone oprócz Kazimierza Taudul wyraziły zgodę na
kandydowanie.
Ad. 15. Odbyło się glosowanie- wybór 2 członków zarządu. Oddziału.
Ad. 16. Przerwa.
Ad. 17. W I turze wyborów wybrano Kol. Horsta Czubajkę do zarządu oddziału. Następnie zarządzono II turę
wyborów. W II turze wyborów wybrano Kol. Józefa Flak do zarządu oddziału.
Ad. 18. Kol. Ryszard Majewski w-ce prezes ds. lotowych przedstawił plan lotów w sezonie 2012 r
O/Biskupiec ( zał. nr 7). Po krótkiej dyskusji na ten temat w głosowaniu przyjęto powyższy plan lotów gołębi
starych w sezonie 2012 jednogłośnie. Następnie na wniosek członków Sekcji Bisztynek przystąpiono do
głosowania nad wnioskiem o obniżenie kierunku lotów gołębi młodych w sezonie 2012 w dól . W głosowaniu
przyjęto tą propozycję ( za: 20, przeciw: 13, wstrzymało się; 6).
Ad. 19. Kol. Krzysztof Kolosowski przedstawił 3 projekty propozycji składek na sezon 2012 ( zał. 8, 9 i 10).
W głosowaniu przyjęto projekt I (za: I - 20, II -5 i III – 13) tj.:
- składka oddziałowa- 34 zł.,
- składka lotowa- 170 zł.,
- opłata za gołębia dorosłego- „50” - 2,50 zł., powyżej- 3,50 zł.,
- opłata za gołębia młodego- 1,50 zł., powyżej- 2,50 zł.,
- obrączka rodowa- 2 zł.,
- obrączka gumowa- 0,25 zł..
Ad. 20. Kol. Piotr Murawski przedstawił ofertę rachmistrza- (zał. nr 11). W głosowaniu przyjęto propozycję
(za- 37).
Ad. 21. Kol. Piotr Murawski omówił zasady współpracy z Oddziałem PZHGP Korsze i Szczytno na sezon
2012. Delegaci upoważnili prezesa oddziału do rozmów z tymi oddziałami.
Ad. 23. Powołano Oddziałową Komisję Lotowo-Zegarową. Zgodnie z podjętą uchwała w skład tej komisji
wejdą Prezesi Sekcji ( za: 37).
Ad. 24. Punkt ten opuszczono z uwagi na jego realizację w wcześniejszych punktach obrad.
Ad. 25. Kol. Władysław Figa podał, że Nasz oddział funkcjonuje od 1962 roku. Podjęto decyzję
o kontynuowaniu ustaleń i odszukaniu dokumentacji potwierdzającej ta datę.
Ad 26. Tematy rożne.
- Kol. Andrzej Duszak złożył wniosek o wypośrodkowanie miejsca zebrań. Kol. Piotr Murawski oświadczył, że
przychyla się do tego wniosku i miejsca zebrań zostaną zmienione w ramach możliwości.
- Kol. Włodzimierz Szpulak wycofał swój wniosek o rezygnację w pracach OKR.
- Kol. Krzysztof Kolosowski zaapelował o terminowe wpłacanie składek przez skarbników sekcyjnych
i członków.
- Delegaci uzupełnili skład członków OKD (za 37 głosów) :
# Krzysztof Szymański,
# Wiesław Polonis,
# Władysław Figa,
# Ryszard Sławiński.
Na przewodniczącego OKD wybrano Kol. Władysław Figa, a sekretarza Kol. Ryszarda Sławińskiego.
Ad. 27. Kol. Stanisław Kisielewski zakończył zebranie.
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