
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA SENGAM SPORT 
 

  

 W dniu 16 maja 2016 r. w Zawierciu 

odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia SENGAM SPORT. 

 W zebraniu wzięło udział 18 osób. Lista obecności, stanowiąca listę członków-założycieli, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Obrady otworzył Dariusz Bednarczyk, przedstawiając proponowany porządek obrad. 

 

Przebieg zebrania założycielskiego stowarzyszenia SENGAM SPORT: 

1. wybranie przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego; 

2. podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia SENGAM SPORT; 

3. zapoznanie z projektem statutu Stowarzyszenia, dyskusja i przyjęcie statutu; 

4. wybranie komitetu założycielskiego; 

5. wybranie Zarządu Stowarzyszenia; 

6. wybranie Komisji Rewizyjnej; 

7. wolne wnioski. 

 

Przebieg zebrania 

 

I. Proponowany porządek zmian poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie. 

II. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Joanny Bednarczyk 

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę Dariusza Bednarczyka 

W głosowaniu jawnym wybrano: 

 a. na przewodniczącego zebrania Joannę Bednarczyk  

jednogłośnie 

 b. na protokolanta zebrania Dariusza Bednarczyka 

jednogłośnie 

III. Przewodniczący odczytał projekt uchwały o założeniu Stowarzyszenia, stanowiącą załącznik 

numer 2 do niniejszego protokołu. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

IV.  W głosowaniu jawnym projekt przyjęto jednogłośnie statut, stanowiącą załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

V. Przystąpiono do wyboru komitetu założycielskiego. Zgłoszono kandydatury Joanny Bednarczyk, 

Dariusza Bednarczyka, Dagmary Bednarczyk. 



Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przyjęto jawny tryb głosowania. Po zliczeniu 

głosów przez przewodniczącego co do każdej z kandydatur, poszczególni kandydaci uzyskali 

następującą liczbę głosów: 

1. Joanna Bednarczyk - jednogłośnie 

2. Dariusz Bednarczyk - jednogłośnie 

3. Dagmara Bednarczyk – jednogłośnie. 

 Jednogłośnie podjęto uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego i upoważnieniu go do 

czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

VI. Przystąpiono do wyboru Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono kandydatury Joanny Bednarczyk, 

Dariusza Bednarczyka, Pawła Pabicha, Adriana Kani, Krzysztofa Pałęgi. 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przyjęto jawny tryb głosowania. Po zliczeniu 

głosów przez przewodniczącego co do każdej z kandydatur, poszczególni kandydaci uzyskali 

następującą liczbę głosów: 

1. Joanna Bednarczyk - Prezes Zarządu – jednogłośnie; 

2. Dariusz Bednarczyk - Wiceprezes ds. Finansowych – jednogłośnie; 

3. Paweł Pabich - I Wiceprezes ds. Sportowych – jednogłośnie; 

4. Adrian Kania - II Wiceprezes ds. Sportowych – jednogłośnie; 

5. Krzysztof Pałęga – Sekretarz – jednogłośnie. 

  Jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu Zarządu oraz określeniu w nim funkcji 

poszczególnych jego członków, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

VII. Przystąpiono do wyboru komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Zgłoszono kandydatury Michała 

Białka, Janusza Kurzaka, Marka Kolachy. 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przyjęto jawny tryb głosowania. Po zliczeniu 

głosów przez przewodniczącego co do każdej z kandydatur, poszczególni kandydaci uzyskali 

następującą liczbę głosów: 

1. Marek Kolacha – Przewodniczący - jednogłośnie 

2. Janusz Kurzak – Członek - jednogłośnie 

3. Michał Białek – Członek – jednogłośnie. 

 Podjęto uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

VIII. Wolne wnioski. 

 



Zebranie zakończono. 

 

Załączniki do protokołu: 

1. lista członków-założycieli Stowarzyszenia SENGAM SPORT; 

2. uchwała o założeniu Stowarzyszenia 

3. statut Stowarzyszenia SENGAM SPORT; 

4. uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego Stowarzyszenia SENGAM SPORT; 

5. uchwała o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia SENGAM SPORT; 

6. uchwała o powołaniu komisji rewizyjnej stowarzyszenia SENGAM SPORT; 

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody (1 egzemplarz pochodzi od 1 osoby) na objęcie funkcji w 

komitecie założycielskim – 3 egzemplarze; w zarządzie – 5 egzemplarzy; w komisji 

rewizyjnej – 3 egzemplarze.  

 

 

 


