PROTOKÓŁ Z INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Warszawa, 4 czerwca 2013 r.

Obrady rozpoczęto ok. godz. 13.00 po wręczeniu powołanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkom Rady
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych IV kadencji nominacji, przez Podsekretarza Stanu Pana Tadeusza Nalewajka.
Obrady odbyły się w MInisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prowadzenie dalszych obrad Rady przegłosowane zostało na wniosek Pana Andrzeja Wójtowicza, następnie wybrano na
prowadzącą obrady Panią Monikę Słowik (przez aklamację).
Tematami zebrania było:
- ustalenie terminu wyborów prezydium Rady, tj. Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących
- ustalenie terminu najbliższego posiedzenia Rady PKWK.
Stwierdzono, że przy obecności 24 członków Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca
imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
1.

Przyjęcie wyboru prezydium Rady PKWK w dniu 4 czerwca 2013 r.

Większością głosów (14 za, 8 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania) przyjęto, że wybory do prezydium Rady PKWK
odbędą się w dniu 4 czerwca 2013 r.
Monika Słowik przeczytała obowiązujący podczas wyborów w poprzedniej kadencji regulamin wyboru Prezydium Rady PKWK.
Po dokonaniu modyfikacji (data) regulaminu został on przyjęty przez aklamację.
Regulamin wyboru Prezydium Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym dokonano także wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono: Magdalenę Rutkowską,
Włodzimierza Bąkowskiego oraz Jerzego Budnego. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na wybór do ww. komisji. Wyboru
Komisji Skrutacyjnej dokonano przez aklamację. Komisja ukonstytuowała się w sposób następujący:
Jerzy Budny – przewodniczący
Magdalena Rutkowska – sekretarz
Włodzimierz Bąkowski – członek.
2.

Wybory Prezydium Rady PKWK

Po przyjęciu Regulaminu wyboru Prezydium Rady PKWK przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Pan Robert Świątek zgłosił Pana Michała Romanowskiego, Pan Andrzej Mroczek – Pana Andrzeja Wójtowicza. Po wyrażeniu
zgody na kandydowanie zgłoszeni panowie pokrótce przedstawili zebranym siebie oraz swoje plany związane z pełnieniem
funkcji Przewodniczącego Rady i odpowiadali na zadawane przez zebranych pytania.
Kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
- Andrzej Wójtowicz – 13 głosów
- Michał Romanowski – 11 głosów
W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym Rady został Pan Andrzej Wójtowicz, który przejął prowadzenie posiedzenia
od Moniki Słowik.
Następnie przystąpiono do wyboru dwóch wiceprzewodniczących.
Zgłoszono cztery kandydatury: Panią Monikę Słowik, Pana Marka Trelę, Pana Michała Romanowskiego oraz Pana Aleksandra
Kiljańczyka. Pan Marek Trela odmówił kandydowania, pozostali wyrazili zgodę.
Kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
- Michał Romanowski – 20 głosów
- Monika Słowik – 14 głosów
- Aleksander Kiljańczyk – 9 głosów
W wyniku głosowania na funkcję wiceprzewodniczących zostali wybrani: Pani Monika Słowik i Pan Michał Romanowski.
Protokoły komisji skrutacyjnej są załącznikami do tego protokołu.
3.

Sprawy różne.



Ustalono termin następnego posiedzenia na 18 czerwca 2013 r. (wtorek) godz. 11 . Spotkanie odbędzie się w siedzibie
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
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Ww termin podyktowany jest faktem, iż w dniu 19 czerwca 2013 r. planowane jest spotkanie sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące m. in. także tematyki wyścigowej

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Warszawa, 4 czerwca 2013 r.
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Regulamin wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych IV kadencji

1.

W wyborach biorą udział osobiście Członkowie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych IV kadencji.

2.

Na wniosek Prowadzącego obrady, Członkowie w głosowaniu jawnym wybierają trzyosobową Komisję Skrutacyjną,
spośród osób nie kandydujących do Prezydium.

3.

Wybór kandydata na Przewodniczącego Rady PKWK jest dokonywany spośród osób zgłoszonych przez Członków Rady
Klubu w dniu 4 czerwca 2013 r. wraz z przedstawieniem kandydata i za jego zgoda na kandydowanie.

4.

Wybór kandydata na Przewodniczącego Rady PKWK jest dokonywany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, z
zastrzeżeniem obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.

5.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów nie pozwalającej na wyłonienie jednego, głosowanie
ulega powtórzeniu.

6.

Każdy Członek Rady ma prawo do oddania jednego głosu.

7.

Nieskreślenie żadnego z kandydatów lub skreślenie wszystkich na karcie na karcie do głosowania uważane będzie za głos
nieważny.

8.

Wybór Wiceprzewodniczących Rady PKWK jest dokonywany w sposób analogiczny do wyboru Przewodniczącego z
zastrzeżeniem, iż za oddanie głosu ważnego uważane będzie pozostawienie jednego lub dwóch kandydatów do
głosowania.
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