
Porządek Walnego Zebrania Wyborczo - Sprawozdawczego  

Strzeleckiego Klubu Sportowego „Ardea” w Gdańsku,  

zwołanego na dzień 11 stycznia 2019r. 

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu. 

2. Wybór Przewodniczącego zebrania , Sekretarza , Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji 

Mandatowo – Skrutacyjnej. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 oraz przedstawienie sprawozdania 

finansowego za rok 2018. 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz kontroli działalności Zarządu 

w latach 2018 oraz wniosek tej Komisji w sprawie udzielenia absolutorium. 

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 rok. 

7. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018. 

8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018. 

9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. 

10. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany Statutu – projekt uchwały nr 1 w załączeniu. 

11. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany Statutu – projekt uchwały nr 2 w załączeniu. 

12. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany Statutu – projekt uchwały nr 3 w załączeniu. 

13. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany Statutu – projekt uchwały nr 4 w załączeniu. 

14. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany  Statutu – projekt uchwały nr 5 w załączeniu. 

15. Ustąpienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

16. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (kadencja : 2019-2022).  

17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej  i ogłoszenie składu nowego Zarządu                     

oraz Komisji Rewizyjnej.  

18. Wolne wnioski. 

19. Przyjęcie Uchwał i Wniosków. 

20. Zamknięcie Zebrania przez Przewodniczącego. 

 

 

 

 



Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea"                 

w Gdańsku 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

 

 

Zmienia się treść §18 ust. 2 Statutu Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea" w Gdańsku poprzez 

przyjęcie następującego brzmienia:  

 

"Zarząd składa się z trzech do sześciu osób. Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu ze 

swojego grona, w terminie 30 dni licząc od dnia wyboru składu Zarządu lub zwolnienia tego 

stanowiska." 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Praktyka funkcjonowania Zarządu Klubu nie znajduje uzasadnienia dla wyłaniania Wiceprezesa, 

Sekretarza oraz Skarbnika. Członkowie Zarządu mają równe prawa i obowiązki. Sposób reprezentacji 

Klubu określony jest w Statucie i ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawo wyboru Prezesa 

Zarządu jako funkcji tradycyjnej i wyłącznie reprezentacyjnej należy pozostawić w gestii członków 

tego organu. 



Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea"                 

w Gdańsku 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

 

 

Zmienia się treść §19 ust. 2 Statutu Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea" w Gdańsku poprzez 

przyjęcie następującego brzmienia:  

 

"Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób." 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają równe prawa i obowiązki. Konieczność wskazywania 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza nie wnosi żadnych korzyści, za to jest 

źródłem problemów organizacyjno-prawnych. 

 

 



Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea"                

w Gdańsku 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

 

 

Zmienia się treść §19 ust. 3 lit. a) Statutu Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea" w Gdańsku 

poprzez przyjęcie następującego brzmienia: 

 

"kontrolowanie działalności Zarządu, w tym udział w pracach i posiedzeniach Zarządu w charakterze 

obserwatora," 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli pracy Zarządu. Wyraźne wskazanie prawa do 

uczestnictwa w pracach Zarządu w charakterze obserwatora ma na celu zapewnienie możliwości 

wykonywania swoich kompetencji. W ostatnich latach Członkowie Komisji Rewizyjnej mogli 

uczestniczyć w pracach Zarządu na zaproszenie jego członków, co korzystnie wpłynęło na 

funkcjonowanie władz Klubu i realizację jego celów statutowych. Mając to na uwadze należy ten 

zwyczaj ustanowić statutowym prawem Komisji Rewizyjnej. 

 

 



Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea"               

w Gdańsku 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

 

 

Zmienia się treść §19 ust. 3 lit. c) Statutu Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea" w Gdańsku 

poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  

 

"prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu," 

 

 

 

Uzasadnienie: 

W dotychczasowym brzmieniu Statutu prawo Komisji Rewizyjnej do zwoływania Walnego 

Zgromadzenia Członków i zebrań Zarządu zostało sformułowane w nieprecyzyjny i podatny na 

interpretacje sposób ("prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie..."). 

 

Można sobie wyobrazić sytuację, w której w toku prowadzonych prac Komisja Rewizyjna stwierdza 

naruszenie postanowień statutu przez członków Zarządu i uznaje za niezbędne poddanie wniosków z 

kontroli pod uwagę Walnego Zebrania Członków. W związku z tym składa wniosek o zwołanie 

Walnego, który podlega odrzuceniu przez Zarząd. W ten sposób Zarząd dążąc do uniknięcia 

odpowiedzialności mógłby blokować prace Komisji Rewizyjnej, a w konsekwencji uniemożliwić 

Członkom wpływanie na los Klubu. 

 

Komisja Rewizyjna musi mieć możliwość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, jako 

najwyższej władzy Klubu, celem przedstawienia wniosków z kontroli oraz umożliwienia Walnemu 

podejmowania decyzji wynikających z wniosku Komisji. 

 

 



Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea"                 

w Gdańsku 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

 

 

Zmienia się treść §25 ust. 3 ze Statutu Strzeleckiego Klubu Sportowego "Ardea" w Gdańsku poprzez 

przyjęcie następującego brzmienia:  

 

"Wykładnia budzących wątpliwości przepisów statutu oraz uchwał władz Klubu należy do Walnego 

Zgromadzenia Członków." 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Nadanie uprawnienia Zarządowi do wykładni przepisów Statutu jest niedopuszczalne. Uprawnienie to 

należy pozostawić wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków, rozszerzając je także na uchwały 

pozostałych władz Klubu. 


