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Protokół nr 2016/2 z posiedzenia Rady 

Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” 

w dniu 9 kwietnia 2016r. 

 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 

9.04.2016r. w godzinach 10:00-15:00. 

 

Obecni członkowie Rady: 

1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady GSS AP Żar 

2. Wojciech Kos – z-ca Przewodniczącego Rady GSS AP Żar, p.o. Prezesa Zarządu GSS AP Żar 

3. Paweł Kos – Sekretarz Rady GSS AP Żar 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad 

2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej. 

3. Omówienie kluczowych celów na rok 2016. 

4. Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. 

6. Sprawy różne. 

 

Podjęte uchwały: 

 

2016/1/1 Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar 

 

 

 

Przebieg obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

 

W drodze autopoprawki Przewodniczący Rady zaproponował zmianę treści pkt. 6. 

Przyjęto proponowany porządek obrad w drodze głosowania. 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 

2. Omówienie bieżącej działalności Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej. 

 

Ze względu na brak wyników finansowych za marzec, omówienie sytuacji finansowej 

przeniesiono na dyskusję elektroniczną. Umowa kredytowa z Alior Bankiem została 

podpisana w marcu, dzięki której dokonano konsolidacji zobowiązań kredytowych. 
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Zabezpieczeniem kredytu jest wydzielona nieruchomość o powierzchni 4 arów z 

budynkiem. Zgodę na ustanowienie zabezpieczenia udzielił III Zwyczajny Kongres 

Sprawozdawczy Aeroklubu Polskiego w dniu 11 kwietnia 2015r.  

Ustalono, że po uzyskaniu wyniku finansowego za pierwszy kwartał zostanie dokonana 

rewizja budżetu na 2016r. w terminie do 30 kwietnia. 

Szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia działalności statutowej w sezonie 2016. Na 

początek kwietnia do lotu zostały przygotowane 2 samoloty holujące oraz 10 

szybowców. Do uruchomienia pozostały 4 szybowce (Puchacz, Bocian, Cobra, Krokus). 

Funkcję Szefa Szkolenia pełni Wojciech Kos. Proces rekrutacji na stanowisko instruktora 

szybowcowego jest w toku.   

 

3. Omówienie kluczowych celów na rok 2016. 

 

Działalność lotnicza. 

Omówiono podjęte zdziałania w celu intensyfikacji latania i organizacji szkoleń 

szybowcowych. Zostanie zatrudniony instruktor szybowcowy. Dokonana zostanie 

analiza kosztów działu techniki lotniczej. Planowana jest organizacja szybowcowych 

obozów falowych. Opracowanie typowych tras przelotowych. 

 

Działalność hotelowa.  

Potrzebne jest usprawnienie organizacji pracy kawiarni. Zostanie podjęta współpraca z 

zewnętrznym podmiotem w zakresie aktywnego zarządzania działalnością hotelową. 

Podjęto decyzję o uruchomieniu procesu poszukiwania inwestora do modernizacji 

hotelu. Rozpoczęto procedowanie w celu utworzenia przy GSS, Centrum Informacji 

Turystycznej oraz uzyskanie na ten cel kwoty dofinansowania 120 tys. zł. Weryfikowane 

są aktualne warunki umów z dostawcami dla działalności gastronomicznej. 

 

Zaplanowane jest zorganizowanie pikniku modelarskiego oraz pikniku lotniczego.  

 

4. Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar. 

 

W związku ze złożeniem przez Pana Wiesława Ochmanka rezygnacji z pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu w dniu 31 marca 2016, Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2016/4/1 

w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar zgodnie z załącznikiem 

nr 1 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 

5. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2015. 
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Sprawozdanie finansowe za rok 2015 jest w trakcie przygotowywania. Wstępne 

wyliczenia wyników wskazują na przychody porównywalne z tymi uzyskanymi w roku 

2014 oraz znacznie poprawiony wynik netto, przekraczający poziom 100 tys. zł. 

 

6. Sprawy różne. 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 15.00. 

 

 

          /-/        /-/ 

--------------------------      -------------------------- 

Paweł Kos        Marcin Prusaczyk 

Sekretarz Rady       Przewodniczący Rady 

 


