
Załącznik nr 5 do 
uchwały ZO PZW w Radomiu nr … /2014  

z dnia 06.12.2014 r. 

 

……………………….     …………………………….dnia………………………………… 

Pieczęć koła 

PROTOKÓŁ 

z odbytego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

…………………………………………………………………………w dniu………………………………………………………….. 

Zebranie zagaił Prezes Koła kol. ……………………………………………………………………………………………… 

który zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia kol.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował: 

Na Sekretarza Zgromadzenia kol. …………………………………………………………………………………………… 

Na członków Komisji Uchwał i Wniosków kol. ………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………… 

Sekretarz i Komisja zostali zaakceptowani przez Zgromadzenie. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaprezentował porządek obrad, który został przyjęty 
jednogłośnie /za………. przeciw………. wstrzymało się od głosu………./ 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia 
 

3. Przyjęcie porządku Obrad 
 

4. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków 
 

5. Przedstawienie sprawozdań 

 Zarządu Koła 

 Komisji Rewizyjnej 

 Sądu Koleżeńskiego 
 

6. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie kierunków działania koła na …………rok,  w 
tym: 

 Planu pracy Zarządu Koła na ………. rok 

 Preliminarza budżetowego na ………. rok 

 Planu Imprez Sportowych na ………. Rok 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków 
 

8. Zakończenie obrad 



W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło ………. Członków, w tym ………. Członków 
uczestników na ogólny stan członków Koła ………. . Z ramienia Zarządu Okręgu Walne 
Zgromadzenie obsługiwał kol. ……………………………………………………………………………………. 
Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu złożył Prezes Koła kol. 
………………………………………………………………….. /załącznik do protokołu/ 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski przedstawił Przewodniczący/ zastępca 
Przewodniczącego/ kol. ……………………………………………………………./ zał. do protokołu/ 
Sprawozdanie z rocznej działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący/ 
zastępca/ kol. ……………………………………………………………………………/zał. do protokołu/ 
Sprawozdanie Rzecznika dyscyplinarnego przedstawił kol. ………………………………………… 
/zał. do protokołu/ 
Sprawozdanie z działalności SSR złożył kol. ………………………………………………./zał. do 
protokołu/ 
 
W wyniku odbytej dyskusji podjęto następujące uchwały lub wnioski: 

a. /do Zarządu Koła:/załącznik do protokołu/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. /do Zarządu Okręgu w Radomiu/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

W punkcie 7 porządku obrad omówiono i zatwierdzono następujące plany 
zamierzeń: 

Plan pracy Zarządu Koła na rok ………. /załącznik do protokołu/ 

Kalendarz Imprez Sportowych na rok ………. /załącznik do protokołu/ 

Preliminarz Budżetowy Koła na rok ………. /załącznik do protokołu/ 

Sprawy różne: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Po wyczerpaniu tematyki porządku obrad i braku chętnych w dalszej dyskusji, 
Przewodniczący Zebrania dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach 
zakończył Walne Zgromadzenie członków Kola. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………    ……………………………………………………. 

                 Sekretarz Przewodniczący 

    Walnego Zgromadzenia              Walnego Zgromadzenia 
  

 


