10-07-2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Dnia 10 lipca 2016 roku w sali wiejskiej w Rokitnicy odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego PONOWA Skąpe. Zebranie otworzył prezes kol.
Andrzej Podraza, który poprosił abyśmy minutą ciszy uczcili pamięć ostatnio zmarłego członka
naszego Koła śp. Benedykta Mielcarka. Następnie wybrano przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia, został nim kol. Krzysztof Białoń oraz sekretarza, którym został kol. Jarosław
Hoppen. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano kol. Pawła Romanowskiego, kol. Tomasza
Romanowskiegi i kol. Bartosza Romanowskiego, a do Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej weszli
kol. Ryszard Pawelski, kol. Wiesław Jędrasiak i kol. Paweł Mielcarek. Tematem przewodnim
naszego zebrania była dyskusja dotycząca budowy stanicy Koła w Radoszynie. Kol. Lech
Białoń przygotował i przedstawił jedną z koncepcji budowy stanicy przedstawiając jej
wizualizację, opis oraz dokładny kosztorys całkowity wynoszący 420 tys. złotych, budynek pod
klucz, a także omówił aspekty przemawiające za budową stanicy i przeciw budowie stanicy.
Następnie głos zabrał łowczy kol. Jan Bogusz przedstawiając chronologię przygotowań do
budowy stanicy począwszy od roku 2006, kiedy to właśnie narodził się taki pomysł, poprzez,
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działania i decyzje dotyczące zmiany lokalizacji, zakupu działki pod budowę, wyboru projektu
(poprzedzonych wizją lokalną Zarządu Koła na budowie w Międzylesiu, podbny projekt ma być
realizowany podczas budowy naszej siedziby) oraz przedstawił kosztorys budowy wynoszący
225 tys. złotych jak rówież podsumował już wydatkowane środki na przygotowanie do budowy.
Kol. łowczy posługiwał się podczas swojego wystąpienia dokumentami związanymi z
podejmowaniem decyzji tj. Uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz Uchwałami Zarządu Koła.
Wystąpienie kol. łowczego uzupełnił prezes kol. Andrzej Podraza przypominając członkom Koła
uchwały podejmowane podczas Walnych Zgromadzeń w poprzednich latach. Później odbyła się
dyskusja, na temat obu projektów, na pewno potrzebna, bo na poprzednim Walnym
Zgromadzeniu ten ważny punkt porządku został jak słusznie stwierdził jeden z kolegów
przespany przez biorących udział w zebraniu, ale też informacja Zarządu zapewne była też zbyt
pobieżna i już po Walnym Zgromadzeniu pojawiło się wiele pytań, dlatego właśnie zwołano
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, aby wątpliwości dotyczące kwesti budowy stanicy
wyjaśnić. Po solidnej dyskusji odbyły się głosowania dotyczące podtrzymania idei budowy, a
następnie wyboru projektu. W wyniku głosowań Walne Zgromadzenie podtrzymało ideę budowy
stanicy oraz projekt prezentowany przez Zarząd Koła. Następnie przeszliśmy do kolejnego
punktu porządku, a mianowicie do wyboru sekretarza Zarządu. Kol. Jarek Hoppen dotychczas
pełniący tę funkcję złożył rezygnację ze względu na brak czasu powodowany obowiązakmi
rodzinnymi i zawodowymi. Koledze Jarkowi dziękujemy za pracę w Zarządzie i czas
poświęcony sprawom naszego Koła. Przed głosowaniem przewodniczący Walnego
Zgromadzenia poprosił o podawanie kandydatur na funkcję sekretarza Zarządu. Padła jedna
propozycja koleżanki Agnieszki Neryng, która wyraziła zgodę na przystąpienie do wyborów. W
wyniku głosowania kol. Agnieszka Neryng została sekretarzem Zarządu Koła. Kol. Agnieszce
gratulujemy i życzymy dobrej pracy na rzecz naszego Koła.

W kolejnym punkcie podjęliśmy uchwały Walnego Zgromadzenia.

Na tym Nadzyczajne Walne Zgromadzenie jego przewodniczący kol. Krzysztof Białoń
zakończył.

Darz Bór!
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