
Warszawa, dn. 29.01.2015 

 

Uchwała KS nr 1/29/01/2015 

 

 

 

  

W oparciu o zapisy Regulaminu Górskiej Szkoły Szybowcowej "Żar" i nadane jej uprawnienia 

Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego: 

1. Przyjmuje rezygnację Piotrka Pawłowskiego z Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej "Żar" w 

trybie pkt. 5 a rozdziału III Regulaminu 

2. Odwołuje Wojciecha Kosa z Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej "Żar" w trybie pkt. 5 b 

rozdziału III Regulaminu 

 

Uzasadnienie. 

Komisja Szybowcowa krytycznie odnosi się do działań organu nadzorującego GSS "Żar" 

w okresie ostatnich 11 miesięcy a w szczególności zarzuca jej brak postępów na polu 

integracji ze środowiskami lokalnymi oraz skłonność do zadłużania jednostki przy 

jednoczesnym braku realnych perspektyw spłaty zadłużenia, co może doprowadzić w 

dalszej konsekwencji do dalszego pogorszenia sytuacji finansowej. 

Komisja widzi potrzebę dalszej zmiany charakteru ośrodka na bardziej przyjazny i 

dostępny dla całego środowiska szybowcowego oraz bardziej aktywny w zakresie swojej 

działalności statutowej a w szczególności szkoleniowej i sportowej. Realizację tych zadań 

Komisja ma zamiar wykonywać w ramach nadanych jej uprawnień poprzez swoich 

przedstawicieli w Radzie. 

 

Jednocześnie Komisja dziękuję swoim przedstawicielom w Radzie GSS za współpracę 

oraz ich wkład w rozwój ośrodka. Wasza fachowa pomoc była nieoceniona a udział 

merytoryczny w poprawę funkcjonowania szkoły oceniamy bardzo wysoko. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/29/01/2015 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 29 stycznia 2015 roku. 

 

 

 

Warszawa, 29.01.2015r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

w sprawie  Odwołania W. Kosa i przyjęcie 

rezygnacji P. Pawłowskiego z rady GSS 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/29/01/2015 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 27.01.2015 - 29.01.2015 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 1/29/01/2015 

odwołanie W. Kosa i przyjęcie rezygnacji P. 

Pawłowskiego z rady GSS 
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odwołanie W. Kosa i przyjęcie rezygnacji P. Pawłowskiego 

z rady GSS 

    

  
  

  

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski 

GŁOSOWANIE W SPRAWACH OSOBOWYCH JEST 

TAJNE 

    

  Wiktoria Dwojak     

  Mateusz Siodłoczek     

  Piotr Jarysz     

  Bogdan Kraśkiewicz     

  Jacek Bogatko     

                      

  Podsumowanie 0 6 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/29/01/2015 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 29.01.2015. Godzina: 22:30   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


