
Relacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego  

Klubu Turystyki Kolarskiej „BICYKL-1977”  
w Ostrowie Wielkopolskim 

 

Dnia 31 stycznia 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu 
Turystyki Kolarskiej „Bicykl – 1977″.  
Otwarcia zebrania dokonał prezes Klubu kol. Dariusz Nowacki. Powitał przybyłych na 
zebranie członków klubu oraz zaproszonych gości. 
 

W zebraniu uczestniczyło 21 osób - członków klubu mających ważną legitymację członka 
PTTK, co stanowi 70% wszystkich członków Klubu, oraz 4 członków Klubu 
uczestniczących w zebraniu na prawach gościa (nie będących członkami PTTK). Tym 
samym, zgodnie z Ordynacją Wyborczą, zebranie było prawomocne. 
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, stwierdzeniu prawomocności zebrania i zatwierdzeniu 
regulaminu obrad, prezes Klubu odczytał sprawozdanie z działalności Klubu w latach 2009 
– 2012, w którym wybrzmiały m.in. takie elementy, jak: 

 pozyskanie nowych członków Klubu 

 organizacja cyklicznych rajdów rowerowych 

 współpraca z lokalnymi mediami w celu popularyzacji turystyki rowerowej 

 udział członków Klubu w imprezach organizowanych przez inne kluby 

 organizacja 61 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy w Antoninie 
 

Po odczytaniu sprawozdania, zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do zgłaszania 
kandydatów do władz oraz na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK, po czym Prezes 
Dariusz Nowacki, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, wręczył Listy Gratulacyjne osobom zaangażowanym                                   
w organizację 61 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK Antonin 2012, za 
"Wzorową  organizację Zlotu, wspaniałe i bezpieczne trasy,  a także wyjątkową atmosferę 
serdeczności i życzliwości...". 
 
W ramach dyskusji na tematy bieżące zgłoszono kilka wniosków, dotyczących m.in.: 

 ustalenia wysokości składki członkowskiej  tylko dla dorosłych członków Klubu 
/dzieci i młodzież została zwolniona z opłat/ 

 prowadzenia książki Klubu 

 dofinansowania zakupu strojów kolarskich dla członków klubu  z pieniędzy 
klubowych 

Wnioski uzyskały pełną akceptację wszystkich członków Klubu, po czym podjęto uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz   wybrano Komisję 
Skrutacyjną, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania.                       
 
Komisja Skrutacyjna, po stwierdzeniu prawidłowości głosowania ogłosiła, że 
W głosowaniu tajnym wybrani zostali: 
 
 do Zarządu Klubu:  
- Jarosław Maj 
- Dariusz Nowacki 
- Pohl Zbigniew 
- Ampuła Marek 
- Talaga Józef 
 
 do Komisji Rewizyjnej: 
- Łuczak Paweł 
- Płócienniczak Henryk 
- Widłak Radosław 



 
do Referatu Weryfikacyjnego KOT: 
- Pohl Zbigniew  
- Talaga Józef 
 
Delegatami na Zjazd Oddziału PTTK zostali wybrani: 
- Nowacka Małgorzata 
- Talaga Józef 
- Pohl Zbigniew 
- Pietrzak Krzysztof 
- Ampuła Marek 
- Frąckowiak Barbara 
- Maj Katarzyna 
 
Członkowie nowo wybranego Zarządu wybrali prezesa, którym został Jarosław Maj. 
Pozostali członkowie Zarządu objęli funkcje: Dariusz Nowacki - I v-ce prezes, Józef 
Talaga - II v-ce prezes, Zbigniew Pohl - skarbnik, Marek Ampuła - sekretarz 
 
W imieniu nowo wybranych władz Klubu nowy prezes kol. Jarosław Maj podziękował 
wszystkim za zaufanie oraz przedstawił ogólny zarys planu działania Klubu. 
 
 
 
 


