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PROTOKÓŁ Z XI POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 

w dniu 25 czerwca 2018 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 
 

 Posiedzenie Rady zostało otwarte o g. 11
30

 przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 5 członków 
Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wziął ponadto udział T. Chalimoniuk - Prezes PKWK.  
  
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
 

UCHWAŁA NR 45 
z dnia 25 czerwca 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
2. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 46 
z dnia 25 czerwca 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z X posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Wybory II Wiceprzewodniczącego Rady.  
 

Zaproponowano kandydaturę T. Grabowskiego, który wyraził na to zgodę i przystąpiono do procedury głosowania. Na udział w komisji skrutacyjnej 
zgodę wyrazili panowie: K. Ziemiaoski i A. Stasiowski. Przegłosowano następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 47 

z dnia 25 czerwca 2018 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Andrzej Stasiowski i Krzysztof Ziemiaoski. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 

Przedstawiono zebranym projekt karty do głosowania oraz prawidłowy sposób oddania głosów i komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Na czas 
głosowania Przewodniczący zarządził krótką przerwę, po której A. Stasiowski odczytał protokół z tajnego głosowania, w którym oddano 4 głosy „za” i 1 
wstrzymujący się na 5 ważnych. 
 Podsumowując głosowanie Rada podjęła następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 48 

z dnia 25 czerwca 2018 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje Pana Tadeusza Grabowskiego na funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie z wynikami 
tajnego głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
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4. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności PKWK za 2017 rok. 
 
 Prezes T. Chalimoniuk omówił w skrócie najważniejsze elementy sprawozdania z działalności i finansowego PKWK za 2017 rok. Następnie podjęto 
następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 48 

z dnia 25 czerwca 2018 roku 

 
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2017, działając na podstawie art. 15 
Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 194), postanawia pozytywnie zaopiniowad przedłożone 
sprawozdanie celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
  
5. Sprawy różne. 
 
 Prezes T. Chalimoniuk przedstawił założenia długodystansowego rajdu koni arabskich, którego zorganizowanie na Służewcu podczas                         
XL Narodowego Pokazu Koni Arabskich zaproponował M. Gołębiowski i którego celem miało byd uatrakcyjnienie czempionatu koni arabskich oraz 
promocja sportów konnych i samych wyścigów. G Sołtysioski podkreślił, że warunkiem zgody na zorganizowanie rajdu jest wystąpienie do organizatora 
Dnia Arabskiego o zgodę oraz zobowiązanie do przywrócenia toru do stanu wyjściowego. 
 A. Zielioski poruszył kwestię kurczenia się hodowli folblutów z powodu sprowadzania z zagranicy przez właścicieli głównie ogierów. Zaproponował 
wymyślenie i opracowanie sposobów, jak zachęcid do wcielania większej liczby klaczy do hodowli i sprowadzania dobrej jakości a nie tanich ogierów. 
  
 Termin następnego posiedzenia ustalono wstępnie na środę 26 września o godz. 11

00
. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.  

  
Na tym protokół zakooczono. 

  
Protokół sporządzono na zlecenie Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, na podstawie nagrania z przebiegu posiedzenia. 

  
 

 

Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Grabowski Tadeusz 
2. Sołtysioski Grzegorz 
3. Stasiowski Andrzej 
4. Zielioski Andrzej 
5. Ziemiaoski Krzysztof 


