Protokół ze Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów FKO RP
Warszawa 05 maja 2018r.
Zjazd odbył się w Hotelu „Łazienkowskim” w Warszawie przy ul. 29-listopada 3. Obrady
rozpoczął Prezes Federacji FKO RP rtm. kaw. och. Jan Znamiec i powitał przybyłych.
Ponieważ o godzinie 09.00 nie było wymaganego forum i zaproponowano drugi termin na
10.15. W drugim terminie Prezes JZ rozpoczął zebranie i zaproponował poruszenie
następujących tematów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Rejestracja i weryfikacja Delegatów na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
Wybór Przewodniczącego
Wybór Sekretarza
Przyjęcie porządku obrad
Złożenie sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego
przez Zarząd FKO RP
7. Przedstawienie przez Zarząd FKO RP programu działania Związku Stowarzyszeń
Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
8. Złożenie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu FKO RP i programem działania Związku
Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu FKO RP i udzielenia
absolutorium
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
Ad. 2 Lista delegatów:


















1PSzwol – ----------------------------------------2PSzwol - -----------------------------------------3PSzwol – rtm. kaw. och. SZAKACZ Piotr
1PU – -----------------------------------1PU – plut. kaw. och. DROZDEK Ireneusz
3PU – rtm. kaw. och. KAMCZYK-GODOWSKI Zbigniew
5PU - -------------------------------------8PU – chor. kaw. och. GODEK Mariusz
9PU – ------------------------------------12PU - ------------------------------------13PU – rtm. kaw. och. MAZUR Robert x2
15PU – -----------------------------------20PU – -----------------------------------23PU – ppor. ŁANKOWSKI Arkadiusz x2
2PSK - ------------------------------------P3SK – rtm. kaw. och. WALIGÓRSKI Dariusz
Stowarzyszenie “Przysiecz” – chor. kaw. och. BROSZ Tomasz



II.
Lista Gości :
chor. kaw. och. WESOŁOWSKI Piotr - Stowarzyszenie “Przysiecz”.
Ad.3 Głosownie nad wyborem:
a. Przewodniczącego,
b. Sekretarza,
c. Przyjęcie porządku obrad
Ad. a.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 8 ( osiem )
„za” uchwałą oddano 7 ( siedem )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
Na Przewodniczącego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów FKO RP wybrano
rtm. kaw. och. Jana Znamca.
Ad. b.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 8 ( osiem )
„za” uchwałą oddano 7 ( siedem )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
Na Sekretarza Zjazdu wybrano por. kaw. och. Franciszka Żmudzkiego.
Ad. c.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 8 ( osiem )
„za” uchwałą oddano 8 ( osiem )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 6 JZ - zapoznał z tematyką zorganizowanych Obozów Proobronnych w 2017
roku i wynikających z tego kłopotów oraz jak zostały one przeprowadzone i
rozliczone.
JZ – poruszył również kwestie organizacji Defilady 100-lecia Odzyskania
Niepodległości – nie ma jeszcze wybranej organizacji, która by to zorganizowała
oraz co najistotniejsze nie ma budżetu. Druga sprawa, to nowy program MON,
który zakłada zorganizowanie obozów szkoleniowych dla młodzieży szkolnej, co
może to być dobrym „zapleczem” dla pozyskania członków dla naszych

oddziałów i wsparciem finansowych dla ośrodków, które mogą to zorganizować:
Łańsk, Toporzysko, Wierzawice.
DW – przedstawił rozchód finansów, jakie pojawiły się po uczestnictwie w filmie
i pokrycia „dziury” finansowej za 2017 rok.
Wyjaśnił również jakie są możliwości zorganizowania Defilady 100-lecia przez
FKO RP i jakie się z tym jawią kłopoty i problemy.
W dalszej części Zjazdu nastąpiło sprawozdanie z działalności merytorycznej,
które przedstawił Prezes Federacji rtm. kaw. och Jan Znamiec, a sprawozdanie
finansowe za 2017 rok zreferował skarbnik rtm. kaw. och Jan Urban.

Ad. 7 - rtm. kaw. och. Jan Znamiec przedstawił Swoje spojrzenie na temat postawy
niektórych oddziałów i ich zachowań jako członków FKO RP.
- Prezes podziękował rtm. kaw. och. Darkowi Waligórskiemu za zorganizowanie w 2017
roku pogrzebu płk Zbigniewa Makowieckiego.
JZ - wprowadził w programu działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii
Ochotniczej RP na najbliższe 3 lata.
Następnie odbyła się dyskusja:
Ad. 8 ppor. kaw. och. Łaknowski Arkadiusz pełniący funkcję Członka Komisji Rewizyjnej
przedstawił sprawozdanie z jej prac za rok 2017r. i zawnioskował o zatwierdzenie
sprawozdania finansowego.
JZ – poprosił o głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej i zostało
przeprowadzone głosowanie:
Głosów biorących udział w głosowaniu: 8 ( osiem )
„za” uchwałą oddano 7 ( siedem )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
Sprawozdanie zostało przyjęty.

Ad. 9 i 10 Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyło się
głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla urzędującego Zarządu.
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na posiedzeniu SZD w
dniu: 05 maja 2018r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 8 ( osiem )

„za” uchwałą oddano 7 ( siedem )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
Uchwała SZD Nr 01/05/2018
z dnia: 05 maja 2018r.
związku stowarzyszeń pod nazwą „Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządu

Na wniosek Członka Komisji Rewizyjnej ppor. kaw. och. Arkadiusza Łaknowskiego
Delegaci SZD uchwalili co następuje:
Par.1
Sprawozdawcze Zabranie Delegatów Federacji Kawalerii Ochotniczej RP zatwierdziło
sprawozdanie finansowe Zarządu FKO RP, w tym bilans za 2017 r.

Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na posiedzeniu SZD w dniu:
05 maja 2018 roku.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 8 ( osiem )
„za” uchwałą oddano 7 ( siedem )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„wstrzymujących” się oddano 1 ( jeden )

Uchwała została podjęta.

Ad. 11 JZ – zarówno Zjazdy Delegatów jak i Zebrania Zarządu FKO RP nie powinny się
odbywać przy okazji innych „imprez” kawaleryjskich, tylko być samodzielnym spotkaniem.

Ad. 12 Na tym zamknięto obrady Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów FKO RP.

…………………………….
Przewodniczący
rtm. kaw. och. Jan Znamiec

…………………………………...
Sekretarz
por. kaw. och. Franciszek Żmudzki

