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Protokół z posiedzenia Rady  
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Żar  

w dniu 14 grudnia 2013 
(streszczenie) 

 
 
Obecni:  
1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady 

2. Wojciech Kos – Z-ca Przewodniczącego Rady 

3. Przemysław Łośko – Sekretarz Rady 

4. Piotr Pawłowski – Członek Rady 

5. Ryszard Bendkowski –  Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej AP 

 

Stwierdzenie ważność posiedzenia: 

Panowie Leszek Ligęza i Romuald Chruściel wysłali informację, że się nie stawią, ze względu na 

późno odebraną wiadomość. Zaproszenie na posiedzenie zostało wysłane w trybie regulaminowym 

7 dni przed terminem. Momentem dostarczenia informacji w komunikacji elektronicznej jest 

moment przesłania informacji do systemu elektronicznego, zgodnie z art 61 kc. 

 

W związku z powyższym, posiedzenie Rady GSS w dniu 14 grudnia 2013 zostało zwołane 

prawidłowo i jest ważne. Zgodnie z regulaminem, stawienie się 4 z 6 członków Rady oznacza, że 

zebrało się kworum i Rada może podejmować wiążące uchwały. 

 

Przebieg obrad: 
Na początku posiedzenia przyjęto porządek obrad jak w przesłanym zaproszeniu. Za głosowali 

wszyscy obecni członkowie Rady. Przyjęty porządek obrad: 

1. Omówienie sytuacji Szkoły w okresie od ostatniego posiedzenia Rady GSS – referuje 

przewodniczący Rady GSS Marcin Prusaczyk 

2. Omówienie bieżącej działalności Szkoły – referuje członek Rady GSS Wojciech Kos 

3. Omówienie sytuacji finansowej Szkoły – referuje księgowa GSS Urszula Węglarz 

4. Dyskusja i głosowanie w sprawie umowy o pracę z Bogdanem Drendą  

5. Wolne wnioski 

 

1. Przypomnienie zdarzeń i omówienie sytuacji Szkoły w okresie od marca br. do dnia 
dzisiejszego, tj. 14.12.2013 r. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił chronologię wydarzeń w Szkole oraz omówił bieżąca sytuację 

Szkoły. 

 

2. Omówienie bieżącej działalności GSS Żar 
 
W tym punkcie omówiono szczegółowo bieżącą działalności Szkoły, w szczególności kwestie 

związane z działem lotniskowym, hotelem, gastronomią oraz administracją. 
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3. Omówienie stanu finansów GSS Żar – p. Urszula Węglarz 

 

Omówiono kwestie związane z bieżącą płynnością finansową, możliwością pozyskania kredytu 

obrotowego, działania zmierzające do zmniejszenia należności przeterminowanych oraz zalecono 

podjęcie działań w celu odzyskania rentowności hotelu i restauracji GSS Żar. 

  

4.  Dyskusja nt umowy o pracę z Bogdanem Drendą 
 
Omówiono wszelkie możliwości zakończenia stosunku pracy z p. Bogdanem Drendą. 

Zaproponowano jednak stworzenie miejsca pracy dla p. Bogdana Drendy w dziale 

lotniczym/szkoleniowym.  
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------------------------    ----------------------- 

Przemysław Łośko    Marcin Prusaczyk 

Sekretarz     Przewodniczący  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


