Protokół z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” (GSS AP Żar)
odbytego w dniach 2 i 16 marca 2013r.
w siedzibie GSS AP Żar Międzybrodziu Żywieckim

1. Posiedzenie Rady GSS AP Żar zostało zwołane na wniosek z dnia 23 lutego 2013r. trzech członków
Rady: Wojciecha Kosa, Piotra Pawłowskiego i Marcina Prusaczyka, na dzień 2 marca 2013r. godz.
11.00 z następującym porządkiem obrad:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Głosowanie w spawie dokooptowania szóstego członka Rady GSS AP Żar na podstawie
rozdz. III, ust. 8, Regulaminu GSS AP Żar.
Głosowanie w sprawie przyjęcia raportu z kontroli realizacji i rozliczenia dotacji na
szkolenie młodzieży otrzymanej przez GSS AP Żar z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w 2011 roku przygotowanego przez członka Rady Marcina
Prusaczyka.
Głosowanie w sprawie odwołania Bogdana Drendy ze stanowiska Prezesa Zarządu GSS
AP Żar oraz rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady oddelegowanych do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu GSS AP Żar w trybie rozdz. III, ust. 8
Regulaminu Rady GSS AP Żar.
Głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa GSS AP Żar.
Głosowanie w sprawie wyboru członków Prezydium Rady GSS AP Żar.
Głosowanie w sprawie złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego o przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia dotacji na
szkolenie młodzieży otrzymanej przez GSS AP Żar w 2011 roku.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia zostało przekazane wszystkim członkom Rady z
wymaganym 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. W posiedzeniu Rady GSS AP Żar w dniu 2 marca 2013r uczestniczyli: Wojciech Kos, Przemysław
Łośko (powołany na członka Rady GSS AP Żar na początku posiedzenia), Piotr Pawłowski, Marcin
Prusaczyk.
3. Piotr Pawłowski zaproponował aby wobec wakatu na stanowisku Przewodniczącego posiedzenie
Rady GSS AP Żar poprowadził Marcin Prusaczyk, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie
zgłoszono. W głosowaniu jawnym obecni członkowie Rady GSS AP Żar wybrali kandydaturę
Marcina Prusaczyka jako prowadzącego posiedzenie Rady GSS AP Żar przy dwóch głosach za i
jednym wstrzymującym.
4. Marcin Prusaczyk stwierdził prawidłowość zwołania tego posiedzenia Rady GSS AP Żar oraz jego
zdolność do uzupełnienia składu Rady o brakującego szóstego członka. Po uzupełnieniu składu
Rady GSS AP Żar do wymaganego minimalnego 6-osobowego składu, Rada GSS AP Żar będzie
miała pełną zdolność do podejmowania ważnych uchwał we wszystkich sprawach.
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5. Wojciech Kos zasugerował, aby przed przyjęciem pełnego porządku obrad dokonać wyboru
szóstego członka GSS AP Żar, aby od początku mógł on uczestniczyć w obradach Rady.
6. Marcin Prusaczyk omówił sytuację związaną z rezygnacją Tomasza Kawy z członkostwa w Radzie
GSS AP Żar oraz funkcji Przewodniczącego Rady otrzymaną w dniu 23 lutego 2013r. (pismo
datowane 22 lutego 2013r.), na parę godzin przed zwołanym w tym dniu posiedzeniem Rady GSS
AP Żar, co uniemożliwiło odbycie tego posiedzenia ze względu na mniejszy niż minimalny skład
Rady. W związku z zaistniałą sytuacją oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady GSS AP Żar dla
zapewnienia jej możliwości normalnego funkcjonowania, wnioskodawcy zwołania posiedzenia
Rady GSS AP Żar w dniu 23 marca 2013r. podjęli decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia w dniu
2 marca 2013r. z pierwszym punktem porządku obrad mającym na celu uzupełnienie składu
Rady. Uzasadnienie trybu uzupełnienia składu Rady poprzez dokooptowanie szóstego członka na
podstawie rozdz. III, ust. 8 Regulaminu GSS AP Żar bez zachowania procedury obejmującej
zwrócenie się do Zgromadzenia Donatorów z 30-dniowym terminem na odpowiedź zostało
przedstawione w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
7. Marcin Prusaczyk poinformował, że w dniu 1 marca 2013r. otrzymał emaile od Pana Antoniego
Nowaka, przedstawiającego się jako Przewodniczący Zgromadzenia Donatorów, zawierające
wyciąg z Protokołu Zgromadzenia Donatorów GSS AP Żar odbytego w dniu 25 lutego 2013r. z
uchwałami o odwołaniu Wojciecha Kosa ze składu Rady GSS AP Żar i powołaniu Katarzyny
Chęcińskiej i Roberta Rospondka. Marcin Prusaczyk zwrócił uwagę, że nie otrzymał ani pełnego
protokołu z tego Zgromadzenia, ani listy osób uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu –
aktualnej listy Donatorów, ani listy osób w nim uczestniczących.
8. Marcin Prusaczyk otworzył dyskusję w sprawie ustalenia ważności Zgromadzenia Donatorów
odbytego w dniu 25 lutego 2013r. oraz podjętych na nim uchwał. Zwrócił uwagę na zaskakujący
fakt, że Zgromadzenie Donatorów odbyło się zaledwie 2 dni po dniu 23 lutego 2013r., kiedy to
została przekazana informacja do członków Rady GSS AP Żar o zwołaniu posiedzenia w dniu 2
marca 2013r. wraz z uzasadnieniem o bezprzedmiotowości zwracania się do Zgromadzenia
Donatorów o wyznaczenie przedstawiciela do Rady GSS AP Żar, ze względu na brak wiedzy o
istnieniu jakichkolwiek Donatorów oraz ukonstytuowaniu się Zgromadzenia Donatorów. Może to
sugerować, że pośpieszne działania zmierzające do ukonstytuowania się Zgromadzenia
Donatorów zostały podjęte jak reakcja na informację o zwołaniu posiedzenia Rady GSS AP Żar w
dniu 2 marca 2013r.
Marcin Prusaczyk przypomniał, że Rada GSS AP Żar na posiedzeniu w dniu 7 maja 2011r.
dyskutowała kwestię zaliczenia wkładu finansowego członków Stowarzyszenia Szkoły
Szybowcowej Żar na poczet ich składek jako Donatorzy za lata 2010 i 2011 i obowiązku opłacenia
normalnej składki Donatora od roku 2012 oraz, że podjęła w tej kwestii stosowną uchwałę.
Wojciech Kos, jako wnioskodawca tego punktu przypomniał, że jego intencją było, aby uznanie
wkładu finansowego otworzyło możliwość członkom Stowarzyszenia Szkoły Szybowcowej Żar do
uzyskania statusu Donatora, po złożeniu deklaracji i przyjęciu jej przez Radę GSS AP Żar na
podstawie obowiązującego Regulaminu GSS AP Żar. Wojciech Kos jednocześnie stwierdził, że jest
przekonany, że Rada GSS AP Żar nigdy nie podejmował decyzji o przyjęciu jakiegokolwiek
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Donatora. Marcin Prusaczyk wyraził pogląd, że przedmiotowa uchwała w treści przyjętej przez
Radę GSS AP Żar jest prawnie nieważna i niewykonalna, ponieważ nie zawierała imiennej listy
osób mających uzyskać status Donatora oraz nie było oświadczenia woli tych osób
potwierdzające przyjęcie praw i obowiązków, np. konieczność opłacania składek, związanych z
uzyskanie statusu Donatorem.
Wojciech Kos przypomniał, że na posiedzeniu Rady GSS AP Żar w dniu 24.03.2012r. zgłosił
problem związany z faktem, że członek Rady Piotr Rzepka został powołany do jej składu przez
organ powołujący Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego w głosowaniu jawnym, co jest
niezgodne ze Statutem Aeroklubu Polskiego, który wymaga, że wybory do władz przeprowadzane
są w trybie niejawnym, oraz przedstawił kopię odpowiedniego protokołu z jawnego głosowania
Komisji Szybowcowej w dniu 26 marca 2011r. Na tym posiedzeniu ustalono, że Przewodniczący
Rady GSS AP uzgodni z Komisją Szybowcową przeprowadzenie ponownego głosownia w sprawie
powołania Piotra Rzepki w trybie tajnym a następnie Rada GSS AP Żar dokona reasumpcji
głosowań z okresu, gdy Piotr Rzepka zasiadał w Radzie GSS AP Żar na podstawie nieważnego
powołania.
Wojciech Kos pokreślił również, że jako Prezes Stowarzyszenia Szkoły Szybowcowej Żar, nie
otrzymał żadnej informacji o zwołaniu Zgromadzenia Donatorów w dniu 25 marca 2013r.
Marcin Prusaczyk stwierdził, że wobec przywołanych okoliczności, ważne pozostaje oświadczenie
wnioskodawców zawarte w informacji z dnia 23 marca 2013r. o zwołaniu posiedzenia Rady GSS
AP Żar, o braku wiedzy na temat istnienia Donatorów oraz o nieukonstytuowaniu się
Zgromadzenia Donatorów. Członkowie Rady Wojciech Kos, Piotr Pawłowski i Marcin Prusaczyk,
złożyli stosowne oświadczenia w tej sprawie.
Marcin Prusaczyk również stwierdził, że wobec braku Donatorów, Zgromadzenie Donatorów
odbyte w dniu 25 lutego 2013r. nie miało żadnego umocowania prawnego a jego uchwały należy
uznać za nieważne. Członkowie Rady jednogłośnie postanowili, aby w tym zakresie uzyskać opinię
prawną. Potwierdzono również, że z uwagi na brak Zgromadzenia Donatorów, Rada GSS AP Żar
ma prawo do uzupełnienia swojego składu w drodze dokooptowania.
9. Marcin Prusaczyk przedstawił kandydaturę Przemysława Łośko na członka Rady, zaproszonego i
obecnego na posiedzeniu. Przemysław Łośko zaprezentował członkom Rady swoje CV oraz
przedstawił swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje, podkreślając fakt bycia właścicielem
i prezesem firm zajmujących się przygotowywaniem inwestycji budowlanych oraz wykonujących
prace ogólnobudowlane. Przemysław Łośko przedstawił również swoją wstępną koncepcję
rozwoju GSS AP Żar, w szczególności pomysł rozwoju hotelu jako hotelu sportowego.
10. Marcin Prusaczyk zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Przemysława Łośko na członka
Rady GSS AP Żar w drodze dokooptowania na podstawie rozdz. III, ust. 8, Regulaminu GSS AP Żar.
Uchwała nr 2013/II/1 w sprawie dokooptowania Przemysława Łośko jako szóstego członka Rady
GSS AP Żar została przyjęta 3 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciw.
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11. Marcin Prusaczyk poddał pod głosowanie pozostałą część porządku obrad zgodną a porządkiem
zawartym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, który w głosowaniu jawnym obecni czterej
członkowie Rady zatwierdzili jednogłośnie.
12. Następnie przystąpiono do omówienia punktu 2 porządku obrad odnoszącego się do przyjęcia
raportu z kontroli realizacji i rozliczenia dotacji na szkolenie młodzieży otrzymanej przez GSS AP
Żar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2011 roku przygotowanego przez
członka Rady Marcina Prusaczyka.
Marcin Prusaczyk przedstawił, że w ramach kontroli dotacji zbadano dokumenty źródłowe,
przeprowadzono rozmowy z beneficjentami, oraz przeprowadzono przesłuchanie Prezesa i
księgowej GSS AP Żar na posiedzeniu Rady w dniu 23 czerwca 2012r. Przygotowany raport
opisuje przebieg realizacji i rozliczenia dotacji oraz wykryte nieprawidłowości. Wyjaśnienia
złożone przez Prezesa i Księgową GSS AP Żar nie podważyły żadnej z wykrytych nieprawidłowości.
Marcin Prusaczyk stwierdził, że Przewodniczący Rady GSS AP Żar, po przedstawieniu raportu na
posiedzeniu Rady GSS AP Żar w dniu 23 czerwca 2012r., świadomie opóźniał kolejne posiedzenie
Rady - odwołane zostały dwa kolejne zaplanowane posiedzenia Rady GSS AP Żar. Następne
posiedzenie Rady odbyło się dopiero 15 grudnia 2012r., na którym Przewodniczący Rady GSS AP
Żar nie dopuścił do głosowania nad przyjęciem raportu ani podjęcia innej decyzji, odbyła się tylko
dyskusja.
Piotr Pawłowski zgłosił szczegółowe uwagi do treści raportu polegające na usunięciu stwierdzeń
mających charakter wniosków lub konkluzji, które w jego opinii powinny być ustalone przez
uprawnione do tego organy. Po wprowadzaniu tych poprawek, Marcin Prusaczyk przestawił
ostateczną treść raportu do przyjęcia.
Marcin Prusaczyk poddał pod głosowanie uchwałę nr 2013/II/2 w sprawie przyjęcia raportu z
kontroli realizacji i rozliczenia dotacji na szkolenie młodzieży otrzymanej przez GSS AP Żar z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2011 roku. Uchwała została przyjęta przy 4
głosach za i braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
13. Piotr Pawłowski zaproponował, że w związku z działaniami podjętymi przez Zgromadzenie
Donatorów, co do legalności których istnieją uzasadnione wątpliwości, decyzje w sprawie
odwołania Prezesa GSS AP Żar (punkt 3), powołania członka Rady GSS AP Żar oddelegowanego do
czasowego wykonywania czynności Zarządu (punkt 4), ogłoszenia konkursu na stanowisko
Prezesa GSS AP Żar (punkt 5), oraz złożenia wniosku o kontrolę dotacji do Urzędu
Marszałkowskiego (punkt 7) należy przesunąć na późniejszy termin, po uzyskaniu stosownych
opinii prawnych. Zaproponował aby teraz przejść do punktów 6 porządku obrad, następnie
ogłosić przerwę w obradach do czasu uzyskania opinii prawnych, i po wznowieniu obrad zająć się
punktami 3, 4, 5, i 7 porządku obrad. Propozycja została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich
obecnych członków Rady GSS AP Żar.
14. Przechodząc do punktu 6 porządku obrad, Marcin Prusaczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów do
funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady GSS AP Żar. Piotr
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Pawłowski zgłosił Marcina Prusaczyka jako kandydata na Przewodniczącego i Wojciecha Kosa
jako kandydata na Zastępcę Przewodniczącego. Marcin Prusaczyk zgłosił Przemysława Łośko jako
kandydata na Sekretarza. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie. Marcin Prusaczyk zarządził zgłosowanie tajne na każdą funkcję oddzielnie. W
wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto następujące uchwały:
a.
b.

c.

Nr 2013/II/3 w sprawie powołania Marcin Prusaczyka na funkcję Przewodniczącego
Rady GSS AP Żar. Za przyjęciem uchwały 4 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących,
Nr 2013/II/4 w sprawie powołania Wojciecha Kosa na funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Rady GSS AP Żar. Za przyjęciem uchwały 3 głosy, 0 przeciw, 1
wstrzymujących,
Nr 2013/II/5 w sprawie powołania Przemysława Łośko na funkcję Sekretarza Rady GSS
AP Żar. Za przyjęciem uchwały 4 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

15. Na tym zakończono posiedzenie w dniu 2 czerwca 2013r i ogłoszono przerwę w obradach. Termin
wznowienia obrad będzie ustalony po uzyskaniu opinii prawnych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Posiedzenie Rady GSS AP Żar zostało wznowione w dniu 16 marca 2013r o godz. 11.00.
Informacja o terminie wznowionego posiedzenia została przekazana wszystkim członkom Rady
GSS AP Żar w dniu 9 marca 2013r.
17. We wznowionym posiedzeniu w dniu 16 marca 2013r. udział wzięli: Wojciech Kos, Przemysław
Łośko, Piotr Pawłowski, Marcin Prusaczyk.
18. Marcin Prusaczyk otworzył posiedzenie po przerwie i przedstawił pozostałe punkty porządku, jak
poniżej:
3. Głosowanie w sprawie odwołania Bogdana Drendy ze stanowiska Prezesa Zarządu GSS
AP Żar oraz rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
4. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady oddelegowanych do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu GSS AP Żar w trybie rozdz. III, ust. 8
Regulaminu Rady GSS AP Żar.
5. Głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa GSS AP Żar.
7. Głosowanie w sprawie złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego o przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia dotacji na
szkolenie młodzieży
19. Marcin Prusaczyk przedstawił członkom Rady GSS AP Żar treść opinii prawnej z dnia 8 marca
2013r. przygotowanej przez adwokata Macieja Harata. W konkluzji stwierdza ona, wszystkie
uchwały podjęte przez Radę GSS AP Żar w skład której wchodził Piotr Rzepka były nieważne i
nieskuteczne. Dotyczy to uchwał z dnia 7 maja 2011r., w tym uchwały dotyczącej zaliczenia
wkładu finansowego członków Stowarzyszenia Szkoły Szybowcowej Żar na poczet ich składek
jako Donatorzy.
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20. Marcin Prusaczyk przedstawił treść stanowiska Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego z dnia 9
marca 2013r., wydanej na wniosek Prezesa Aeroklubu Polskiego. Stanowisko to stwierdza, że: (i)
na dzień 25 lutego 2013r. nie istniało Zgromadzenie Donatorów GSS AP Żar, (ii) Zgromadzenie
Donatorów z dnia 25 lutego 2013r. nie miało żadnego umocowania do dokonania zmian w
Radzie GSS AP Żar, (iii) Rada GSS AP Żar obradująca w dniu 2 marca 2013r. została
przeprowadzona w sposób prawidłowy i skutecznie dokooptowała Przemysława Łośko do
swojego składu.
21. Marcin Prusaczyk stwierdził, że wobec powyższych ustaleń, prawomocny skład Rady GSS AP Żar
stanowią: Romuald Chruściel, Wojciech Kos, Leszek Ligęza, Przemysław Łośko, Piotr Pawłowski,
Marcin Prusaczyk. Wobec tego Rada GSS AP Żar obradująca w dniu 16 marca 2013r. ma pełną
zdolność do podejmowania ważnych uchwał.
22. Marcin Prusaczyk otworzył dyskusję w punkcie 3 dotyczącym głosowania nad odwołaniem
Bogdana Drendy z funkcji Prezesa GSS AP Żar oraz rozwiązania z nim umowy o pracę bez
wypowiedzenia. Marcin Prusaczyk stwierdził, iż w związku przyjęciem przez Radę GSS AP Żar w
dniu 2 marca 2013r. raportu z kontroli realizacji i rozliczenia dotacji na szkolenie młodzieży
otrzymanej przez GSS AP Żar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2011
stwierdzającego rażące nieprawidłowości w realizacji i rozliczeniu przedmiotowej dotacji oraz
podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Bogdana Drendę, konieczne jest
odwołanie go z funkcji Prezesa GSS AP Żar.
23. Piotr Pawłowski zaproponował, aby teraz przeprowadzić głosowanie nad odwołaniem Bogdana
Drendy z funkcji Prezesa, a rozwiązanie umowy o pracę przesunąć do momentu potwierdzenia
podejrzeń przez właściwe organy. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.
24. Marcin Prusaczyk zarządził zgłosowanie tajne. W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto
uchwałę nr 2013/II/6 w sprawie odwołania Bogdana Drendy z funkcji Prezesa GSS AP Żar w
związku z rażącymi nieprawidłowościami w realizacji i rozliczeniu dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego oraz podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa. Za przyjęciem
uchwały 4 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
25. Marcin Prusaczyk przeszedł następnie do punktu 4 porządku dotyczącego wyboru członków Rady
oddelegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu w trybie rozdz. III ust. 8
Regulaminu Rady GSS AP Żar. Omówiono zakres i sposób wykonywania tych czynności, w okresie
do czasu powołania Prezesa GSS AP Żar wybranego w drodze konkursu. Marcin Prusaczyk
zaproponował kandydatury Wojciecha Kosa i Piotra Pawłowskiego. Piotr Pawłowski nie wyraził
zgody. Wojciech Kos wyraził zgodę.
26. Marcin Prusaczyk zarządził zgłosowanie tajne. W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto
uchwałę nr 2013/II/7 w sprawie powołania Wojciecha Kosa do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu GSS AP Żar na okres do czasu powołania Prezesa GSS AP Żar
wybranego w drodze konkursu. Za przyjęciem uchwały 4 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
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27. Następnie omówiono zasady przeprowadzenia konkursu na Prezesa GSS AP Żar. Marcin
Prusaczyk przedstawił propozycję treści ogłoszenia zawierającą wymagania stawiane
kandydatom. Dokonano pewnych korekt tego ogłoszenia. Wojciech Kos zaproponował, aby
powołać Komisję Konkursową, w skład której wejdą wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie
Rady GSS AP Żar. Omówiono terminarz działań, w którym założono, że nabór ofert będzie trwać
do dnia 7 kwietnia 2013r., Komisja Konkursowa przedstawi rekomendowane 3 kandydatury do
14 kwietnia 2013r., a Rada GSS AP Żar powoła Prezesa do dnia 19 kwietnia 2013r. W głosowaniu
jawnym przyjęto uchwałę nr 2013/II/8 w sprawie ogłoszenia konkursu na funkcję Prezesa GSS AP
Żar. Za przyjęciem uchwały 4 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
28. Marcin Prusaczyk przeszedł do ostatniego 7 punktu porządku obrad dotyczącego złożenia
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przeprowadzenie kontroli
dotacji. Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest fakt, że część członków Rady GSS AP Żar
kwestionuje istnienie nieprawidłowości opisanych w raporcie z kontroli dotacji. W trakcie
dyskusji członkowie Rady GSS AP Żar doszli do wniosku, że ze względu na uzasadnione
podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami w realizacji i
rozliczeniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz w związku z odbytym Zgromadzeniem
Donatorów GSS AP Żar w dniu 25 lutego 2013r., konieczne jest dokonanie zgłoszenia do
właściwych organów. W tym celu zdecydowano o konieczności powołania pełnomocnika, który w
imieniu Rady zajmie się tymi sprawami. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę nr 2013/II/9 w
sprawie złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia dotacji
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz powołania pełnomocnika w sprawach
zgłoszenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z
nieprawidłowościami w realizacji i rozliczeniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz w związku
z odbytym Zgromadzeniem Donatorów GSS AP Żar w dniu 25 lutego 2013. Za przyjęciem uchwały
4 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
29. Na tym zakończono posiedzenie Rady GSS AP Żar.

/-/
-------------------------------Wojciech Kos

/-/
-------------------------------Przemysław Łośko

/-/
-------------------------------Piotr Pawłowski

/-/
-------------------------------Marcin Prusaczyk
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