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Słupca, 16.01.2018 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

z  Walnego  Zebrania Koła nr 26  SEP 

przy Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy 

 

1. Powitania zebranych i otwarcia obrad dokonał Prezes Koła - kol. Krystian Derengowski. 

Walne Zebranie Koła jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym za okres                                            

od 16.09.2016 r.   do 31.12.2017 r. 

2. Prezes Koła zaprosił do prezydium członków Zarządu Koła: kol. Andrzeja Szelerskiego                        

i kol. Pawła Sytego. 

3. Prezes Koła zaproponował, aby zebraniu przewodniczył kol. Andrzej Szelerski.                                                   

W wyniku jawnego głosowania kandydaturę przyjęto jednogłośnie.  

4. Kol. Andrzej Szelerski przedstawił porządek obrad WZK, który został jednogłośnie 

przyjęty przez uczestników zebrania. 

5. Na protokolanta zaproponowano kol. Marcina Nikla, który wyraził zgodę,                                  

zebrani uczestnicy kandydaturę przyjęli jednogłośnie. 

6. W wyniku jawnego głosowania wybrano Komisję Mandatową w składzie:  

kol. Klepacz Kacper 

kol. Urbaniak Mateusz. 

7. Jednogłośnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w osobach:  

kol. Kordylasiński Krystian, kol. Urbaniak Mateusz, kol. Bukowiecki Kamil. 

8. Do Komisji Skrutacyjnej zostali zaproponowani: kol. Kordylasiński Krystian,  

kol. Sikorski Przemysław, kol. Wiechciński Sebastian. 

9. Zaproponowani ww. koledzy nie wyrazili woli kandydowania do władz Koła i delegatów 

na XV WZD Oddziału Konińskiego SEP. Kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte. 

10. Sprawozdanie z działalności Koła przedstawił Prezes Krystian Derengowski.  

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący -                                                        

kol. Krystian Kordylasiński. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła za okres 2016 – 2017 r. 

12. Protokół Komisji Mandatowej przedstawił kol. Klepacz Kacper, który stwierdził,                                               

że w Walnym Zebraniu Koła bierze udział 22członków, co stanowi 71% wszystkich 

członków Koła, a zatem WZK jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 

13. Prowadzący zebrania zaproponował jawne głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, na co zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę.                                                     
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W wyniku jawnego głosowania – 19 głosów „za”,  przy 3 głosach wstrzymujących się                          

i przy 0 głosów przeciwnych – udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

14. Przewodniczący zebrania omówił zasady ordynacji wyborczej na podstawie Statutu SEP. 

Następnie zaproponował, aby Zarząd Koła wraz z Prezesem liczył 3osoby,                                              

Komisja Rewizyjna również trzy osoby. Propozycja została przyjęta  jednogłośnie                         

przez uczestników zebrania. Następnie prowadzący zebranie poinformował,                                              

że na dzisiejszym zebraniu należy wybrać 6 delegatów na XV WZD OK SEP.  

Przewodniczący zebrania zaproponował, że jeśli ilość kandydatów będzie równa z ilością 

obsadzanych miejsc, tzn. Prezesa, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej                            

i delegatów, wybory można przeprowadzić w sposób jawny, co jest zgodne ze Statutem 

SEP § 47 pkt. 4. Przewodniczący zebrania kol. Andrzej Szelerski poddał pod głosowanie 

ww. propozycję, zebrani jednogłośnie propozycję przyjęli. 

15. Wybór Prezesa Koła. 

Udział w głosowaniu wzięło 22 członków. 

Przy liczeniu głosów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  

Na Prezesa Koła oddano 22 głosy, w tym 21 głosy ważne.  

Komisja stwierdza, że Prezesem Koła został kol. Krystian Derengowski 

16. Wybór członków Zarządu Koła. 

W głosowaniu wzięło udział 22 członków. 

Na kol. Szelerskiego Andrzeja oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                                             

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

Na kol. Marcina Nowińskiego oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                                            

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

17. Wybór Komisji Rewizyjnej. 

Na kol. Bukowieckiego Kamila oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                                                 

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

Na Kol. Sikorskiego Przemysława oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                              

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

Na Kol. Wiechcińskiego Sebastiana oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                                              

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

18. Wybór delegatów na XV Walny Zjazd Delegatów Oddziału Konińskiego SEP. 

Na kol. Krystaian Derengowskiego oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                             

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

Na kol. Andrzeja Szelerskiego oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                                      

głosów wstrzymujących 1, oraz 0 głosów przeciwnych. 

Na kol. Marcian Nowińskiego oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                                       

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 
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Na kol. Tymoteusza Barbuzińskiego oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,                                  

głosów wstrzymujących 1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

Na kol. Jakuba Nowaka oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,  głosów wstrzymujących 

1 oraz 0 głosów przeciwnych. 

Na kol. Nikla Marcina oddano 22 głosy, w tym: za 21 głosów,  głosów wstrzymujących 1 

oraz 0 głosów przeciwnych. 

19. Przystąpiono do dyskusji. Kol. Szelerski Andrzej zaapelował o wytyczenie kierunków 

działania na najbliższą kadencję i zachęcił zebranych do szczerych wypowiedzi.  

20. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, kol. Kordylasiński Krystian przedstawił 

propozycję Uchwały, jaka powinna być przyjęta na dzisiejszym zebraniu.                           

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

21. Na zakończenie obrad głos zabrał Prezes Koła kol. Krystian Derengowski,                                    

który podziękował zebranym za liczny i aktywny udział w zebraniu oraz życzył 

wszystkim lepszych wyników i większej satysfakcji z przyszłej pracy społecznej                                           

w ramach Koła nr 26 przy Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy.  

 

 

 

  


