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PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA 
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH 
odbytego w dniach 29 czerwca i 2 lipca 2017 roku 
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

 

Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 4 członków 
Rady zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał, w związku z czym zawiesił posiedzenie, które - zgodnie z ustaleniami, 
zostało wznowione w niedzielę 2 lipca o godz. 13.00, przed rozpoczęciem dnia wyścigowego, w obecności 7 członków Rady. Listy 
zawierające imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady stanowią załączniki do niniejszego protokołu. W posiedzeniu 
wziął ponadto udział Pan T. Chalimoniuk - Prezes PKWK. 

 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:  
UCHWAŁA NR 28 

z dnia 2 lipca 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia. 
 
Uchwała została przyjęta prze aklamację. 
 
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
2. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia Rady. 
 

Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę: 
UCHWAŁA NR 29 

z dnia 2 lipca 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z V posiedzenia Rady. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześd) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymała się  1 (jedna) osoba. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za 2016 rok.  
 
Wobec braku uwag do sprawozdania podjęto następującą uchwałę: 

 
UCHWAŁA NR 30 

z dnia 2 lipca 2017 roku 
 

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2016, 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 7 (siedem) osób,  
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,  
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.  
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 
Termin następnego posiedzenie ustalono na 2 sierpnia br. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował 

zebranym i zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakooczono. 
 
 
 
Lista obecnych na posiedzeniu: 

1. Gołębiowski Mariusz 
2. Grabowski Tadeusz 
3. Grzybowski Kamil 
4. Sołtysioski Grzegorz 
5. Stasiowski Andrzej 
6. Zielioski Andrzej 
7. Ziemiaoski Krzysztof 


