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PROTOKÓŁ 

 
z zebrania założycielskiego członków Kwidzyńskiego Towarzystwa Sportowego IRONMAN 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 

 

 

W zebraniu wg załączonej listy (załącznik nr 1) uczestniczyło 18 osób. 

 

Porządek zebrania był następujący: 

 

1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej. 

2. Podjęcie uchwały 01/09 w sprawie założenia stowarzyszenia (załącznik nr 2). 

3. Przedstawienie projektu statutu. 

4. Podjęcie uchwały 02/09 w sprawie uchwalenia statutu(załącznik nr 3). 

5. Podjęcie uchwały 03/09 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia (załącznik nr 4). 

6. Podjęcie uchwały 04/09 w sprawie wyboru komisji rewizyjnej Stowarzyszenia (załącznik 

nr 5). 

7. Wolne wnioski. 

 

Ad. 1 

Spotkanie założycielskie otworzył Pan Artur Korociński Powitał wszystkich i zapoznał 

z celem zebrania oraz zaproponował wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i komisji 

skrutacyjnej. 

 

Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Artura Korocińskiego 

 

Na sekretarza zgłoszono kandydatury Marcina Cieszewskiego 

 

Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydatury Krystyny Siejakowskiej 

i Wojciecha Siejakowskiego. 

 

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania został pan Artur Korociński – za 

kandydaturą opowiedziało się 17 członków, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, 

a sekretarzem  został Marcin Cieszewski - za kandydaturą opowiedziało się 17 członków, 0 

było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, członkami komisji skrutacyjnej zostali Krystyna 

Siejakowska i Wojciech Siejakowski  – za kandydaturami opowiedziało się 17 członków, 0 

było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. 

  

Ad. 2 

 

Podjęto uchwałę jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

  

Pan Artur Korociński odczytując statut przedstawił jego projekt, nie zgłoszono żadnych 

uwag. 

 

Ad. 4 

Podjęto uchwałę jednogłośnie. 
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Ad. 5 

 

Przystąpiono do wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono następujące 

kandydatury: 

1. Artur Korociński, 

2. Marcin Cieszewski, 

3. Michał Siejakowski, 

4. Jan Piotrowski, 

5. Iwona Adameczek-Siejakowska, 

 

w/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 

 

Do głosowania przygotowano karty z listą zgłoszonych pięciu kandydatów do zarządu. 

Każdy z głosujących mógł oddać swój głos wybierając czteroosobowy zarząd przez skreślenie 

z pięcioosobowej listy kandydatów co najmniej jednej osoby. Ustalono, że za głos nieważny 

uznaje się głos bez skreślenia z listy kandydatów. Ustalono również, że za głos ważny uznaje 

się głos zawierający co najmniej jedno skreślenie z listy kandydatów. 

W głosowaniu wzięło udział 18 członków. 

18 kart do głosowania, podpisanych przez przewodniczącego zebrania rozdano uczestnikom 

głosowania. 

 

W wyniku głosowania jawnego członkami Zarządu wybrani zostali: 

1. Artur Korociński, 2. Marcin Cieszewski,  3. Michał Siejakowski, 4. Jan Piotrowski, 

5. Iwona Adameczek-Siejakowska 

Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia – w załączeniu. 

 

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: 

 

1. Artur Korociński - prezes 

2. Michał Siejakowski – wiceprezes 

3. Marcin Cieszewski – skarbnik 

4. Jan Piotrowski - członek Zarządu 

5. Iwona Adameczek-Siejakowska – członek Zarządu 

 

Protokół z ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia – załącznik nr 6. 

 

 

Ad. 6 

 

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury: 

 

1. Katarzyna Chojnacka 

2. Zbigniew Sadecki 

3. Andrzej Sępioł 
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w/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 

 

W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie do komisji rewizyjnej zostali wybrani: 

 

1. Katarzyna Chojnacka  

2. Zbigniew Sadecki 

3. Andrzej Sępioł 

 

Uchwała w sprawie wyboru komisji rewizyjnej – w załączeniu. 

 

Po ukonstytuowaniu się komisji rewizyjnej jej skład jest następujący: 

 

1. Zbigniew Sadecki - przewodniczący 

2. Katarzyna Chojnacka - członek 

3. Andrzej Sępioł – członek. 

 

Ad. 7 

Zebranym członkom podano główne tezy programu działalności stowarzyszenia: 

a/ kierunki działania stowarzyszenia 

b/ praca członków na rzecz stowarzyszenia 

c/ utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia 

d/ działalność finansowa stowarzyszenia / wpisowe, składki/.  

 

Na tym zebranie zakończono, dziękując za udział. 

 

 

 

 

 

 

Artur Korociński    Marcin Cieszewski 

………………………………... ………………………………... 

(Przewodniczący) (Sekretarz) 

 

 

 

 


