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PROTOKÓŁ  Z WALNEGO ZEBRANIA 
CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU STOMIL W DĘBICY 

 z dn. 30 marca 2011 r. 
 

Walne Zebranie Członków Automobilklubu STOMIL w Dębicy zostało zwołane Uchwałą 
Zarządu Klubu z dn. 2 marca 2011 r. na dzień 30 marca 2011 r. w Sali Restauracji „Stomilanka” 
w  Dębicy ul. Lisa 1.  W pierwszym terminie o godz. 1700, Walne Zebranie nie odbyło się 
w  związku z brakiem wymaganego kworum. W terminie II tj. o godz. 1715 w zgodzie z  pkt. 3  § 24 
Statutu Klubu, Zebranie odbyło się bez względu na liczbę obecnych. 
 

Walne zebranie otworzył i przywitał zaproszonych gości oraz członków Klubu Prezes Jerzy 
Matelowski. (Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 1 do protokołu). 
Prezes Matelowski zaproponował na przewodniczącego zebrania  Kol. Stanisława Skawińskiego. 
Zebrani jednogłośnie dokonali wyboru, powierzając kol. Skawińskiemu prowadzenie obrad 
Walnego Zebrania. 
 

Przewodniczący Zebrania przedstawił proponowany porządek obrad z przytoczeniem  § 22 
i 23 z Statutu Klubu, kompetencji i uprawnień Walnego Zebrania. Zebranie nie wniosło, żadnych 
uwag i propozycji do porządku obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie, stanowi złącznik nr 2 
do protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący za jednomyślną zgodą Walnego Zebrania powołał na 
protokolanta obrad Kol. Patrycję Nagórzańską. 
 

W  pkt. 5 obrad na podstawie zgłoszeń z sali dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków 
Komisji Mandatowej, której Zebranie zarazem powierzyło funkcję Komisji Wyborczej Walnego 
zebrania. W skład  Komisji Mandatowej powołano: 

1. Prokop Paweł. 
2. Niedźwiedź Tadeusz. 
3. Szymaszek Grzegorz. 

 
W skład Komisji Uchwał i Wniosków powołano: 

1. Krok Waldemar. 
2. Skórski Bartłomiej. 
3. Olechowski Józef. 

Wyłonione Komisje przystąpiły do pracy. 
 

W następnej kolejności głos zabrał Prezes Klubu Jerzy Matelowski, który złożył  
sprawozdanie z działalności klubu w okresie od  16 marca 2007 r.  do  30 marca 2011 r. 
(Sprawozdanie Zarządu stanowi zał. nr 3 do protokołu). Sprawozdanie Prezesa uzupełniła 
prezentacja wizualna z komentarzem przygotowana przez Kol. Jerzy Ostręga a dotycząca osiągnięć 
uczniów z Z.Sz. w Czarnej w zakresie uczestnictwa w turniejach BRD.    
 Następnie głos zabrał Pan Andrzej Reguła – Wicewojewoda Podkarpacki. Złożył 
podziękowania i gratulacje oraz życzenia dla działaczy klubu oraz dla grupy  uczniów z Czarnej. 
Wicewojewoda  Andrzej Reguła wraz z Prezesem wręczyli pamiątkowe statuetki dla Wójta gminy 
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Czarna Józefa Chudego  oraz wyróżnienia dla grupy 10 – uczniów z Czarnej za ich osiągnięcia 
sportowe. Wykaz wyróżnionych stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  
Następnie  przez Prezes Zarządu Okręgowego PZM w  Krakowie  Marek Rutkowski na podstawie 
uchwały Zarządu Krajowego PZM wraz Prezesem Klubu dokonali wręczenia złotych, srebrnych 
oraz brązowych odznak „Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego” dla wybitnie zasłużonych 
i zaangażowanych działaczy i zawodników  Klubu. (Lista odznaczonych stanowi zał. nr 5 do 
protokołu). 

Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał list od  Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w  Rzeszowie Pana nadinspektora Józefa Gdańskiego. (List stanowi zał. Nr 6 do protokołu). 
W dalszej kolejności swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście: 
Jako pierwszy głos zabrał mł. inspektor  Jerzy Wójcik – Z-ca komendanta Powiatowej Policji 
w  Dębicy. Podziękował za trud i wysiłek działaczy klubu w realizacji współzawodnictwa 
motorowego oraz organizację Turniejów i innych imprez w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Podkreślił, że Dębicka Policja bardzo chętnie współpracowała i będzie współpracowała  
Z Klubem w realizacji statutowych zadań.  

Kolejnym mówcą był Pan st. brygadier Wojciech Buszek – Powiatowy Komendant  
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Podkreślił dobra współpracę z Klubem, zdeklarował na 
kolejne lata jeszcze lepszą współpracę oraz złożył gratulacje i życzenia dla działaczy Klubu. 
  Jako ostatni z zaproszonych gości głos zabrał Dyrektor SP ZOZ w Dębicy, Przemysław 
Wojtys. Który również złożył podziękowania za dobrą współpracę i gratulacje za osiągnięcia. 
W międzyczasie podano dla uczestników Zebrania posiłek. Po nim część gości oraz młodzież z 
Czarnej opuściła salę obrad. 
 

Zgodnie z pkt. 9 porządku obrad Przewodniczący poprosił Grzegorza  Szymaszka – 
Wiceprzewodniczącego Komisji o złożenie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej. (Sprawozdanie 
stanowi złącznik nr 7 do protokołu). Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium 
dla ustępującego zarządu Klubu za działalność w kadencji 2007-2011. 
 

Następnie sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego wygłosił  Józef Olechowski. (Sprawozdanie 
stanowi zał. Nr 8 do protokołu. 
Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatową o odczytanie protokołu  Komisji 
mandatowej  o ważności zebrania walnego w dn. 30 marca 2011r.  Protokół odczytał Kol. Tadeusz 
Niedźwiedź. (Stanowi on złącznik nr 9 do protokołu). Walne zebranie spełnia wymogi z pkt. 3  § 24 
Statutu Klubu i zebranie jest prawomocne. 

 
Wobec braku chętnych do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami, Przewodniczący 

Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu Klubu. 
W głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium głosowało  obecnych 41 członków Klubu: 
Za udzieleniem absolutorium – 41, przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było. 
W wyniku głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zarząd uzyskał absolutorium za kadencję 
2007-2011. Gratulował  jednomyślnego wyniku i pozytywnej oceny z działalności Zarządu. 
W ślad za tym ogłosił, też że wszyscy byli członkowie mogą kandydować do organów Klubu na 
następną kadencję. 
 

Zgodnie z pkt. 13 porządku obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatów do organów 
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Klubu na nowa kadencję. Przewodniczący Zebrania przypomniał, że Zebranie winno dokonać 
wyboru 9-osobowego Zarządu Klubu i trzy-osobowych Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 
Koleżeńskiego a także 1 delegata na Zjazd Okręgowy PZM w Krakowie. Poprosił Komisję 
Mandatowo-Wyborczą o rejestrację kandydatów zgłoszonych z Sali obrad Zebrania. 
 
Z Sali obrad zgłoszono jako kandydatów do Zarządu Klubu następujące osoby: 

 Jerzy Matelowski, 

 Wiesław Puszko, 

 Jan Brzeziński, 

 Bartłomiej Dziurzyński, 

 Witold Dybowski, 

 Bartłomiej Skórski, 

 Patrycja Nagórzańska, 

 Jerzy Ostręga, 

 Leszek Sieradzki, 

 Tadeusz Niedźwiedź. 
Na wniosek z Sali obrad, przegłosowano zamknięcie listy kandydatów do Zarządu Klubu. 40 osób 
za przy jednym wstrzymującym głosie. W/w wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Z Sali 
zgłoszono następujące kandydatury : 

 Skawiński Stanisław  

 Szymaszek Grzegorz  

 Górski Witold 
Innych zgłoszeń nie było, zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujące kandydatury: 

 Krok Waldemar, 

 Olechowski Józef, 

 Sobolewski Ryszard. 
Innych zgłoszeń nie było, zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie a w przypadku R. 
Sobolewskiego odczytano jego zgodę pisemną na kandydowanie w związku  z jego chwilową 
nieobecnością w tym czasie na Zebraniu. (Pisemna zgoda R. Sobolewskiego stanowi załącznik nr 
10 do protokołu). 
 
Na delegata na Zjazd Okręgowy z Sali obrad zgłoszono Kol. Jerzy Ostręga, który wyraził zgodę na 
kandydowanie.  
W głosowaniu jawnym wszyscy zebrani opowiedzieli się za umieszczeniem w/w kandydatów na 
listach wyborczych do głosowania. 
 
Następnie przystąpiono do wyłonienia Komisji Skrutacyjnej w składzie: 

 Ewa Dziurzyńska, 

 Adam Sidor, 

 Mirosław Matelowski. 
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Za takim składem komisji opowiedzieli się wszyscy zebrani. 
 

W dalszej kolejności Zebrania Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek o głosowanie 
jawne dla dokonania wyborów : Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegata na Zjazd 
Okręgowy, argumentując faktem zgłoszenia tylu kandydatów, ilu członków przewiduje Statut do 
tych organów.  
Zebrani w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli ten wniosek.   
Komisja Skrutacyjna udała się na zaplecze w celu przygotowania kart do głosowania na członków 
Zarządu Klubu. 
 
W tym czasie Przewodniczący obrad zarządził w ślad za przegłosowanym wcześniej wnioskiem 
głosowanie jawne nad wyborem Komisji Rewizyjnej w składzie: 

1. Skawiński Stanisław  
2. Szymaszek Grzegorz  
3. Górski Witold 

Wynik głosowania: za wyborem – 38 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Walne zebranie 
wybrało Komisję Rewizyjną w składzie: 

1. Skawiński Stanisław  
2. Szymaszek Grzegorz  
3. Górski Witold 

W głosowaniu jawnym nad wyborem Sądu Koleżeńskiego w składzie: 
1. Krok Waldemar 
2. Olechowski Józef 
3. Sobolewski Ryszard 

za wyborem było 37 zebranych, przeciw – 0, wstrzymujących się – jedna osoba. 
Walne zebranie wybrało Sąd Koleżeński w składzie: 

1. Krok Waldemar 
2. Olechowski Józef 
3. Sobolewski Ryszard 

W głosowaniu jawnym na delegata na zjazd okręgowy PZM jednogłośnie wybrano Kol. Jerzy 
Ostręga który uzyskał poparcie za: 41 osób, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0 głosujących. 
 

Następnie przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem Zarządu Klubu. Głosowanie 
przeprowadziła Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący zebrania wyjaśnił technikę i zasady tajnego 
głosowania w oparciu o tzw. wymóg zwykłej większości uzyskanych głosów przez kandydatów. 
 
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w celu oddania głosów do urny wyborczej. 
 

Po przerwie głos zabrał Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Krakowie Kol. Marek 
Rutkowski, który serdecznie podziękował działaczom i zawodnikom Klubu za wspaniała 
działalność i osiągnięcia w poprzedniej kadencji. Podkreślił, że Klub Dębicki jest jednym 
z  wyróżniających się klubów w Okręgu i w Polsce. Krótko przedstawił zadania dla Klubów na 
następną kadencję oraz złożył życzenia owocnej pracy i osiągania podobnych lub lepszych 
wyników, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą ! 
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W dalszej dyskusji głos zabrał Kol. Skawiński Stanisław, który zgłosił wniosek 
o  organizację na terenie gminy Czarna Mistrzostw Polski w BRD oraz podziękował Policji, Straży 
Pożarnej oraz SP ZOZ za wymierną i rzeczową współpracę w organizacji różnych wartościowych 
imprez klubowych. Wspomniał jednocześnie o braku współpracy z władzami Miasta Dębicy i o 
braku podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwijania zainteresowań motorowymi wśród 
dzieci i młodzieży z Miasta Dębicy sportami motorowymi. 
 

Następnie głos zabrał Jerzy Matelowski, który pozytywnie odniósł się do wniosku oraz 
przedstawił najważniejsze cele działalności Klubu w nadchodzącej kadencji władz. Do Komisji 
Uchwał i Wniosków złożył swoje propozycje dot. tej problematyki.  
 

W odpowiedzi na zgłoszone wnioski Prezes Rutkowski zobowiązał się do dalszej 
współpracy i poparcia dla starań klubu w  zakresie organizacji centralnej imprezy BRD w Czarnej, 
jak też włączenia działaczy i komisarzy Klubu do szkoleń organizowanych przez Zarząd Okręgu. 
 

W wyniku braku dalszych chętnych do dyskusji, Przewodniczący poprosił 
Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedłożenie projektu uchwały Walnego 
Zebrania  Automobilklubu STOMIL w Dębicy. Przewodniczący Komisji Bartłomiej Skórski 
odczytał treść projektu uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, w związku z tym 
Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad treścią uchwały. Wszyscy jednomyślnie 
opowiedzieli się za przyjęciem przedłożonej treści Uchwały Walnego Zebrania  Automobilklubu 
STOMIL w Dębicy. (Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu). 
 

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokołu 
z  tajnego głosowania nad wyborem członków Zarządu Automobilklubu STOMIL w Dębicy. 
Protokół odczytała Kol. Ewa Dziurzyńska. (Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr 12 do 
protokołu). 
 
  Walne Zebranie wyłoniło nowy Zarząd w składzie: 

 Dziurzyński Bartłomiej, 

 Dybowski Witold, 

 Matelowski Jerzy,  

 Nagórzańska Patrycja,  

 Niedźwiedź Tadeusz, 

 Ostręga Jerzy, 

 Puszko Wiesław, 

 Sieradzki Leszek, 

 Skórski Bartłomiej. 
 

W imieniu wybranych członków Zarządu głos zabrała Kol. Patrycja Nagórzańska - która 
wygłosiła płomienne podziękowania, składając jednocześnie deklarację wzmożonej aktywności i 
zaangażowania w realizacji zadań statutowych na nową kadencję. Złożyła również, życzenia 
udanych imprez sportowych dla członków Klubu i jego zawodników. 
 

Wobec wyczerpania listy mówców oraz pełnej realizacji porządku obrad Walnego Zebrania   



równiez, życzeniaudanych imprez sportowych dla członków Klubu i jego zawodników.

Wobec Wczerpania listy mówców oraz pełnej rcalizacji porządku obrad Walnego Zębrania
Automobilklubu STOMIL w Dębicy, Przewodniczący zamknfl obrady Zebrania, przypominając
jednoczeŚnie, ze nowe organy vńadz Klubu winny się Ńonstytuowaó w terminie do siedmiu dni od
dnia Walnego zebrania.
Na tym protokół zakończono.

Dębica 30 marca 20II r.

protokołowała:
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