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Protokół  Walnego Zebrania  Sprawozdawczego  Bractwa 

Kurkowego we Wronkach z dnia   09.03.2017 r. 
 

 
Przebieg  zebrania: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad. 

    Prezes Paweł Kmieciak rozpoczął obrady o godz. 18
20

  witając  Braci  

    obecnych na zebraniu naszym brackim pozdrowieniem „ Bractwu 

    Kurkowemu Cześć”. 

     Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził , że na stan  24 członków 

    obecnych na zebraniu było 18 członków Bractwa  co stanowi, że zebranie 

    jest prawomocne. 

    ( Lista obecności w załączeniu do protokołu). 
 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.  

        Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Brata Sławomira Śniegowskiego 

        18 głosami za oraz na sekretarza zebrania brata  Jerzego  Pawlaka  

         przegłosowano, również 18 głosami za.  

        Brat Sławomir podziękował za wybór i zadeklarował sprawne prowadzenie 

        dalszej części obrad. 

( Uchwała Nr 1 do protokołu) 

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

    Zaproponowany  przez Zarząd  porządek obrad został  rozesłany do  

    wszystkich Braci w ustawowym terminie. Jednak do Zarzadu Bractwa  

    wpłynęło pismo Brata Andrzeja Jądrzyka o rezygnacji z funkcji skarbnika 

     i członka Zarządu . Treść pisma odczytał prezes Paweł Kmieciak.                           

W związku z tym zaproponowano aby do porządku dopisać punkt   12- 

   Odwołanie Brata Andrzeja Jadrzyka z funkcji skarbnika i członka Zarządu, 

oraz pkt 13 – Wybór nowego skarbnika i członka Zarządu.  Pozostałe punkty 

oznaczyć jako 14,15 i dalej do pkt  20. Tak zaproponowany nowy porządek 

Zebrania  został  przyjęty   jednogłośnie   – 18 głosami za. 

   ( Uchwała nr 2 w załączeniu do protokołu). 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 25.02.2016r 

Zebrani zaproponowali aby Protokołu  z poprzedniego walnego zebrania 

nie odczytywać ,ponieważ jest ogólnie dostępny na stronie brackiej. 

Gdyby jednak ktoś chciał się jeszcze zapoznać z jego treścią, ogłoszono 

10 minut przerwy. Propozycja ta została przegłosowana 18 głosów za. 

Następnie po przerwie poddano ten   protokół pod głosowanie.  Za 

przyjęciem protokołu, głosowało 18 członków Zebrania. Nikt nie wniósł 

zastrzeżeń do jego treści. 

 ( Uchwała nr 3 w załączeniu do protokołu) 

 

     5.   Wybór komisji mandatowo skrutacyjnej. 

          Na członków komisji zgłoszono  kandydatury Braci: Zdzisław Paralusz i 



           Bernard Matuszak.  Obie kandydatury  uzyskały po  18 głosów za. 

           Komisja potwierdziła prawomocność wyborów. 

            ( Uchwała nr 4 w załączeniu do protokołu) 

 

6.  Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków . 

     Do komisji zgłoszono kandydatów:   Tomasz Szwak, Wojciech 

    Frasunkiewicz i  Roman Nawrot . Wyżej wymienione kandydatury 

     uzyskały po 18 głosów. 

       ( Uchwała Nr 5 w załączeniu do protokołu)  
 

7. Złożenie sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności za 2016 rok. 

   Sprawozdanie z działalności Bractwa  odczytał Prezes  

   Paweł   Kmieciak , przedstawiając chronologicznie  wszystkie zebrania 

   Bractwa i Zarządu oraz udział Braci w imprezach i uroczystościach . 

Przedstawił  dokonania  poszczególnych  członków Bractwa,  udziału w 

pracach  Zjednoczenia,  Okręgu , uroczystościach rocznicowych i  

pogrzebowych,   w zawodach    różnego szczebla i reprezentowaniu Bractwa 

na forum  miasta i gminy Wronki .Wymienił zwycięzców naszych zawodów 

   Brackich i  imieninowych. Przypomniał organizatorów rautów brackich i 

   Balu  Królewskiego w Olimpicu. Wspomniał Brata Sławomira 

Śniegowskiego jako zwycięzcę zawodów strzelania nocnego w Sierakowie i 

konsekwencję tego faktu  -  będziemy jako Bractwo organizatorami 

tegorocznych zawodów strzelania nocnego. Ocenił rok 2016  jako dobry i  

owocny . Życzył  sukcesów Bractwu w bieżącym roku.  

  (Sprawozdanie Prezesa w załączeniu do Protokołu). 
 

8. Złożenie sprawozdania  kierownika Sekcji  Strzeleckiej. 

   Sprawozdanie słowne z działalności Sekcji Strzeleckiej  za  2016 rok  

   przedstawił   brat  Piotr   Hoffmann  obrazując  aktualny stan  Sekcji , która 

   obejmuje   wszystkich członków naszego Bractwa w tym  12 osób 

   posiadających broń.  Poinformował Braci , że wszystkie nasze spotkania 

   imieninowe będą zawodami klubowymi i będą zawodami zaliczeniowymi 

   dla tych Braci, którzy posiadają broń. 

   Podkreślił  bardzo duże   zaangażowanie  Braci w zawodach  Okręgu 

   Leszczyńskiego i Wielkopolskiego.   W szczególności   Braci:  Stanisława 

    Spychały, Bernarda  Matuszaka,   Sławomira  Śniegowskiego, Bogdana   

    Kurowskiego  i Piotra   Hoffmanna. Oświadczył, że otrzymaliśmy licencję  

     klubową na bieżący rok oraz poinformował, że odnowienie licencji będzie 

    kosztowało Bractwo co rocznie 500,- złotych. 

     Zebranie przyjęło sprawozdanie kierownika sekcji strzeleckiej 18 głosami 

    za. 

   

9. Sprawozdanie skarbnika Bractwa złożył brat Andrzej  Jądrzyk. 

Brat skarbnik omówił  całościowo wydatki i wpływy za ostatni rok i 

podsumował, że Bractwo nie ma wymagalnych zaległości i nie ma 

zadłużenia. 

 Zebranie przyjęło sprawozdanie skarbnika  18 głosami za. 

     ( Sprawozdanie skarbnika w  załączeniu do protokołu). 

 



10.  Złożenie sprawozdania Sądu Honorowego. 

     Sprawozdanie Sądu Honorowego przedstawił  ustnie  Brat  Wojciech  

     Frasunkiewicz   stwierdzając , że do Sądu Honorowego nie wpłynął żaden 

      wniosek od   członków Bractwa   lub ich Rodzin ,który podlegałby 

       rozpoznaniu przez  ten organ. Zebrani przyjęli do wiadomości 

      wypowiedź członka  Sądu Honorowego. 
 

 

11.    Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

       W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności przedstawił 

       Brat  Marek Wrembel  - stwierdził, że nie stwierdzono wydatków 

       niecelowych . Dokumentacja i zapisy   prowadzone są prawidłowo a 

       rachunki i faktury odpowiednio opisane. Wszystkie płatności 

     realizowane były bezgotówkowo. Stan gotówki i kasy jest zgodny ze 

      stanem ksiegowym. 

      Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu i Prezesa , stawia  

      wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie  

      Zarządowi absolutorium za 2016 rok. Zebrani przyjęli spawozdanie 

      Komisji Rewizyjnej  18 głosami za.  

      (Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu). 
 

12.   Odwołanie Brata Andrzeja Jądrzyka z funkcji skarbnika i członka  

      Zarządu Bractwa. 

        Brat Andrzej Jądrzyk podtrzymuje swoją rezygnację uzasadniając to  

       bardzo dużą  ilością pracy zwiazaną z  funkcją skarbnika. 

         Zebrani wypowiadali się  w sprawie obowiązków skarbnika. Głos 

        zabierali Bracia:  Prezes Pawł Kmieciak, Wojciech Frasunkiewicz, 

       Stanisław Spychała, Piotr   Hoffmann, Bogdan Kurowski, Andrzej 

            Jądrzyk – który stwierdził, że obecnie zakres   obowiązków jest   

           naprawdę zbyt obszerny. To nie tylko zajmowanie się składkami, 

       płatnościami ale   również prowadzenie sekretariatu w czasie zawodów, 

        przygotowanie nagród i ich opis, zamawianie i odbiór 3 kpl krzyży 

      brackich,  organizowanie koszenia trawy i  cały szereg innych prac, 

     których nie powinno być w  zakresie obowiązków skarbnika. Kolejne  

     wypowiedzi Braci doprowadziły do  następujących wniosków. 

        Skarbnik Bractwa powinien zajmować się tylko strikte sprawami 

      składek i  regulowaniem należności.  Przebieg zawodów brackich i 

       czynności związane z  prowadzeniem sekretariatu powinien 

       koordynować Zarząd Bractwa. Natomiast  przebieg zawodów 

       klubowych powinen być organizowany przez kierownika sekcji  

              strzeleckiej.  

               Wobec takiej konkluzji Brat Andrzej Jądrzyk podjął decyzję o 

             wycofaniu złożonego  pisma  o rezygnacji z funkcji skarbnika i członka  

             zarządu. 

              W związku z wycofaniem  pisma przez brata Andrzeja Jądrzyka ,  

            postanowiono, że  wycofuje się z porządku  Walnego Zebrania pkt 12 i 

            13 jako bezprzedmiotowe. 

           Jednocześnie powraca się do porządku ustalonego na zebraniu Zarządu w 

 



 

           sprawie  organizacji Walnego Zebrania  w pkt 1 do 18. W tej sprawie 

           przegłosowano 18 głosów  za. 

 

      12. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań. 

        W dyskusji głos zabrał Brat Stanisław Spychała- przedstawił zebranym 

      jak będzie   wygladał przebieg zawodów w dniu 12.03.2017 ( zawody 

      okręgowe)  oraz przebieg  zawodów imieninowych. Brat Jerzy Pawlak 

      przedstawił uaktualnony terminarz  zawodów strzelania imieninowego. 

     Odbędzie się 5 zawodów klubowych  i tylko 4 spotkania  które 

     przygotuje  każdorazowo  6 braci solenizantów. Terminy zawodów 

      w miesiącach  III,  IV, VI , IX i X .Natomiast spotkania imieninowe  w 

     miesiącach III, IV, VI i IX .Terminy strzelań zostały zgłoszone do 

      Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Wobec braku innych 

       propozycji  przedstawiony terminarz został przyjęty. 

     Na tym dyskusję zakończono. 
 

 

13. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium. 

        Przewodniczący zebrania Brat  Sławomir Śniegowski  poinformował 

        zebranych, że poszczególne sprawozdania były przyjmowane przez 

      każdorazowe  głosowanie, dlatego podjęto tylko następujące uchwały: 

      

      -  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 ( 18 głosów za) 

      -   udzielenie absolutorium Zarządowi  za  2016 rok  (18  głosów za) 

           (Uchwała  Nr 6  i Nr 7 w załączeniu do protokołu). 

 

14.  Wybór delegatów na  Walne Zebranie Okręgu Szamotulskiego. 

        Zgłoszono  5 kandydatów  na delegatów naszego Bractwa na Walne 

        Zebranie Okręgu   Szamotulskiego  Braci:  Piotr Hofmann,  Paweł  

       Kmieciak, Zdzisław  Paralusz,  Andrzej Jądrzyk,  Sławomir Śniegowski.  

      Wszystkie kandydatury uzyskały po  18  głosów za. 

     Zebranie odbędzie się w dniu  25 marca 2017r w BK Wronki  o godz.16 
00 

.        
w Nowej Borowiance. 

      Uchwała Nr 8 do protokołu 

 15. Wybór delegatów na Zjazd Zjedoczenia Bractw Kurkowych RP. 
 

        Zgłoszono dwie Kandydatury na delegatów na Zjazd Zjednoczenia 

       Bracia:   Bronisław Dembski i Paweł Kmieciak .  Obie kandydatury 

       uzyskały po 18  głosów za.   

         Zjazd Delegatów Zjednoczenia odbędzie się w Sępólnie Krajeńskim  w  

          dniach 22 -  23  kwietnia 2017 r. 

            ( Uchwała  Nr 9 do protokołu ) 

 

 Przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków spraw zgłoszonych na 

       Walnym Zebraniu i poddanie ich pod głosowanie. 
 

    -   ograniczyć obowiązki skarbnika bractwa tylko do wypełniania zadań finansowych, 

          zbieranie składek i dokonywanie rozliczeń. Przyjęto 18 głosów za. 



17. Wolne głosy i wnioski. 

      W tym punkcie obrad wypowiadali się Bracia Piotr Hoffmann, Jerzy 

     Pawlak, Paweł Kmieciak , Sławomir Śniegowski, Zdzisław Paralusz.  

     Dyskutowano  o możliwości uzyskania ulgi w płatnościach podatku na 

     rzecz Miasta i   Gminy Wronki. Obecnie nałozona kwota podatku około 

     5 000,- złotych   rocznie. Powołano zespół Braci  członków Zarządu  

    który spotka się z Burmistrzem i spróbuje negocjować wysokość 

     nałożonego podatku. 

     Brat Andrzej Jądrzyk poinformował Braci , że zlecił wykonanie tablicy 

          informacyjnej  z podaniem kierunku Strzelnica 150 m.Tablica będzie 

           ustawiona na terenie składnicy drewna bezpłatnie. 
 

18. Na tym obrady zakończono  
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      Sekretarz                                                      Przewodniczący  zebrania 

 

 

………………………..                                       …………………………… 

 

 

 

 

 

Załączniki do Protokołu: 
- Lista obecności na zebraniu. 

- Porządek Zebrania 

- Sprawozdanie Prezesa Zarządu za 2016 r. 

- Sprawozdanie Skarbnika za 2016 r. 

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

- Uchwała Nr 1/ 2017 

- Uchwała Nr 2/ 2017 

- Uchwala Nr 3 /2017 

- Uchwała  Nr 4 /2017 

- Uchwała  Nr 5 /2017 

- Uchwała  Nr  6/2017 

- Uchwała   Nr 7 /2017 

 -  Uchwała Nr 8 /2017 

 - Uchwała  Nr 9 /2017 


