
Protokół zebrania  

klubu ARKA V 

w dniu 24. września 2020 

 

 

1. Lista obecności 

2. Powitanie uczestników 

3. Podsumowanie sezonu 2020 

4. Struktury Wojewódzkie K-P PZK 

5. Omówienie spływu “Barwy Jesieni” 

6. Propozycje na ten rok 

7. Propozycje na rok 2021 

8. Finanse Klubu 

9. Sprawy różne - dyskusja 

ad. 1 Sporządzono listę obecności    -  8  osób 

ad. 2. Prezes przywitał zebranych  -  powiadomił  żę  zebranie  jest  nieprawomocne  z  

braku  qwotum . 

ad. 3. Klub na koniec roku liczy 28 członków .W tym roku nikt nie wstąpił do klubu i 

nie zrezygnował z członkostwa. W tym tak nietypowym roku ( COVID )    udało się 

przeprowadzić 9 imprez ( w tym 8 spływów ) oraz zaprezentować wystawę o historii 

klubu . 

W naszych imprezach wzięło udział 134 osób. Organizatorami imprez byli Piotr 

Paradowski , Marek Lubiszewski , Adam Nawrotek i Lech Boczkowski . 

Naszą bardzo udaną zabawę oraz wystawę z okazji 30 lecia klubu organizowało 

szerokie grono członków klubu : Piotr Paradowski , Kacper Klamra, Ania Roczyńska , 

Teresa Knitter, Lech Boczkowski , Janusz Roczyński , Danuta Plewa , Adam Wenda i 

wiele osób które dostarczyły archiwalne materiały. 

Trudno ocenić ile osób obejrzało naszą wystawę ( m-ce III – VII) gdyż w tym czasie 

były trudności z dostępem do budynku Klubu IWSZ. 

ad. 4. Z uwagi na brak quorum nie można było przeprowadzić wyborów na delegatów 

do struktur wojewódzkich K-P PzKaj, w tych strukturach będą nas reprezentować kol. 

Marek Lubiszewski i kol. Adam Nawrotek którzy zgłosili  się  na  ochotnika . 



ad. 5. W  dniach 2-4 października odbędzie się kolejny spływ “Barwy Jesieni” pływanie 

na rzece Brda ,nocleg u Leszka nad Kamionką. W  czasie  zebrania  lista  chętnych  na  

spływ  została  uzupełniona  do  20  osób . 

ad. 6. Prezes zapytał o ewentualne propozycje naszych aktywności w tym roku gdyż 

sprawozdanie z działalności   należy przedłożyć wcześniej  na  prośbę  naszego  kolegi  

Marka  Lubiszewskiego . Nikt  nie  zgłosił  propozycji . 

ad. 7. Prezes zwrócił się do zebranych o przemyślenie i jak najszybsze podanie  

propozycji spływów na   2021  rok . Marek  L.  Poprosił  o  listę  spływów które miałyby 

się znaleźć w kalendarzu ogólnopolskim na rok 2021. 

ad. 8 Prezes  w   zastępstwie  jak  zawsze  nieobecnej  skarbnik , wydał zaległe znaczki 

PTTK i rozliczył z kol. Markiem Lubiszewskim wypożyczenie kajaka. Przedstawił  

zebranym  ruchy  finansowe  na  koncie  klubowym. Do  rozliczenia  pozostaje  1  

spływ  z  lipca  na  Brdzie. 

ad. 9 W sprawach różnych  kol. Leszek  poinformował  o  zamiarze  przedłużenia  

kadencji  władz  na  wszystkich  szczeblach  PTTK. Pózniej członkowie poruszali różne 

nieistotne dla klubu tematy. 

 

 

 

 

Protokołował                                                                              Protokół  uzupełnił 

Adam Nawrotek                                                                          Lech  Boczkowski 


