AEROKLUB SZCZECIŃSKI

PROTOKÓŁ 3/2015
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO

Sporządzony dnia szesnastego lutego [16.02] dwa tysiące piętnastego roku [2015]
przez Alicję Awirzeń – Sekretarz Zarządu AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO z siedzibą w Szczecinie ul.
Przestrzenna nr 10, REGON 81069783, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy w Szczecinie pod numerem
KRS 0000197814, która stwierdziła, że:
§ 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Jacek Służewski – Prezes Aeroklubu i oświadczył, że na dzień
dzisiejszy w trybie pilnym na godzinę 16.00 zwołane zostało posiedzenie zarządu AEROKLUBU
SZCZECIŃSKIEGO i zaproponował następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia Zarządu i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza;

2.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał;

3.

Przyjęcie porządku obrad;

4.

Zatwierdzenie protokołu 2/2015 z Posiedzenia Zarządu w dniu 12.02.2014;

5.

Dyskusja na temat sposobu postępowania i działań jakie powinien podjąć Zarząd Aeroklubu w
związku z samowolnym, bezprawnym rozesłaniem przez Dyrektora Aeroklubu Andrzeja
Belickiego zawiadomień o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6.

Podjęcie uchwały 4/2015 dotyczącej czynności kolegi Andrzeja Belickiego.

7.

Wolne wnioski;

8.

Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

§ 2. Do punktu 1, 2, 3, 4 porządku obrad:
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu i stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co
do odbycia Posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec
czego Posiedzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał określonych w porządku
obrad. Obecnych było czterech członków Zarządu:
Jacek Służewski - powiadomiony, obecny

Bogdan Kraśkiewicz - powiadomiony, obecny
Andrzej Belicki - powiadomiony, nieobecny
Cezary Skórka - powiadomiony, obecny
Alicja Awirzeń - powiadomiona, obecna
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 2/2015 z Posiedzenia w dniu 12.02.2015 r.
§ 3. Do punktu 5 porządku obrad:
Na poprzednim posiedzeniu (które odbyło się 12.02) członkowie Zarządu jednogłośnie zdecydowali,
że konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji ilości i rodzaju członków Aeroklubu. Kolega Andrzej
Belicki został wtedy zobowiązany przez Zarząd do przedłożenia mu aktualnego spisu członków
zwyczajnych, wspierających, stowarzyszonych i honorowych ASz oraz do przedłożenia dokumentów
umożliwiających Zarządowi weryfikację tej listy. Prezes Zarządu stwierdził, że do dnia zwołania
Zarządu nie zostały wykonane wyżej wymienione czynności przez Andrzeja Belickiego a w dniu
dzisiejszym Andrzej Belicki usprawiedliwił swoją nieobecność informując, że jest na badaniach w
szpitalu.
Zaplanowana na weekend 14-15 lutego kontrola dokumentów w budynku Aeroklubu nie doszła do
skutku. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie uzyskali dostępu do biura Aeroklubu w celu
wglądu w dokumenty z powodu nieobecności Andrzeja Belickiego. Obecny na posiedzeniu Tomasz
Wojdała poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej planowali także w ten weekend
przeprowadzić kontrolę i byli obecni w budynku Aeroklubu. W dniu 15 lutego dyrektor Andrzej Belicki
poinformował Prezesa Zarządu Jacka Służewskiego telefonicznie, że w tym dniu także będzie
nieobecny w budynku Aeroklubu i nie umożliwi członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
sprawdzenia dokumentów. Przekazał także informację, że wysłał do wszystkich członków Aeroklubu
zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z opisanym powyżej zachowaniem kolegi Andrzeja Belickiego Zarząd postanowił sprawę
skierować do Sądu Koleżeńskiego. Członek Zarządu Cezary Skórka przedłożył zawiadomienie, które
otrzymał pocztą o zwołaniu NWZ gdzie widnieje pieczątka i własnoręczny podpis Andrzeja Belickiego
podpisującego się w nieuprawniony sposób w imieniu Zarządu. Zostało ono załączone do protokołu
jako dowód.
W związku z nieobecnością kolegi Andrzeja Belickiego i brakiem możliwości weryfikacji listy
wnioskodawców (listy członków dołączonej do wniosku o NWZ z dnia 05.02 br.) Zarząd do dnia 19
lutego postanawia wstrzymać się z decyzją o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dalsze procedowanie Zarząd odłożył do dnia 19.02 br. do godziny 16:00
§ 4. Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4/2015 ZARZĄDU AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO Z DNIA
16.02.2015 R.

1. Zarząd stwierdza, że rozesłanie zawiadomień o mającym odbyć się w dniu 28 lutego br. o
godzinie 13:00 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Aeroklubu Szczecińskiego
przez kolegę Andrzeja Belickiego jest jego samowolnym działaniem. Zarząd stwierdza, że
czynność ta została dokonana z rażącym naruszeniem przepisów statutu Aeroklubu w
szczególności §12 ust. 4 pkt. 3, który stanowi, że uprawnionym do zwołania takiego
Zgromadzenia jest Zarząd ASz. Zarząd ASz do chwili obecnej w żadnej formie, nawet w
sposób do rozumiany nie zwoływał takiego Zgromadzenia. W związku z powyższym
Zgromadzenie członków jakie ma się odbyć 28 lutego br. pozbawione będzie podstaw
prawnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
§ 5. Do punktu 7 porządku obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący postanowił zamknąć posiedzenie.
Oryginał podpisał Przewodnicząc, Sekretarz
Oraz pozostali członkowie Zarządu

