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PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA PLWiR 

DNIA 20 LISTOPADA 2021 WE WROCŁAWIU 
 
 

 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie PLWiR w pierwszym terminie 
zwołane na godz. 11.00 dnia 20 listopada 2021 otworzyła wiceprezes Aleksandra Misztak. Po 
sprawdzeniu listy obecności stwierdzono 6 osób obecnych; wymagane kworum wynosi 8 
osób.  W związku z tym ogłoszono rozpoczęcie Walnego Zebrania  Członków Stowarzyszenie 
PLWiR w drugim terminie o godz. 11.30. 
 
Zebranie w drugim terminie o godz. 11.30 otworzyła Aleksandra Misztak i stwierdziła 7 osób 
obecnych. Aleksandra Misztak zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, 
jako kandydata zaproponowano Jacka Grobelnego – został wybrany jednogłośnie, 5 osób 
oddało głosy za, 1 osoba się wstrzymała (Jacek Grobelny). Przewodniczący podjął się 
protokołowania przebiegu Walnego Zebrania. 
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków odnośnie zmiany programu – porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie przez głosowanie zebranych, oddano 6 głosów za następującym 
porządkiem obrad: 
 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia PLWiR 
2. Wolne wnioski 
3.  Zamknięcie Walnego Zebrania 
 
Następnie została przedstawiona obecna sytuacja finansowa stowarzyszenia przez 
Wiceprezes Aleksandrę Misztak. 
Przeprowadzono dyskusję na temat możliwości prowadzenia dalszej działalności i 
stwierdzono, że brak jest pozytywnych perspektyw w zakresie finansowania statutowej 
działalności stowarzyszenia. W związku powyższym podjęto decyzje o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia PLWiR z dniem 1 stycznia 2022. 
 
Następnie przeprowadzono głosowanie nad uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia.  
 
 

Uchwała nr 3/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR 

w sprawie rozwiązania stowarzyszenia 
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR postanawia rozwiązać 
Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo z dniem 1 stycznia 2022. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów. Uchwała nr 3/2021 została 
podjęta jednogłośnie. 
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Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą o powołaniu likwidatorów i sprzedaży 
majątku stowarzyszenia. 

 
 

Uchwała nr 4/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR 

w sprawie likwidatorów 
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR powołuje likwidatorów 
stowarzyszenia zgodnie ze statutem w osobach: Tomasz Turkowski – Prezes, Aleksandra 
Misztak – Wiceprezes, Marta Abramczyk - Skarbnik. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów. Uchwała nr 4/2021 została 
podjęta jednogłośnie. 

 

 
 

Uchwała nr 5/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR 

w sprawie sprzedaży majątku stowarzyszenia  
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR postanawia, że sprzedaż 
majątku stowarzyszenia nastąpi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych 
z przeprowadzeniem likwidacji stowarzyszenia i wykreśleniem stowarzyszenia z rejestru KRS. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddano 7 głosów. Uchwała nr 5/2021 została 
podjęta jednogłośnie. 

 

 
 
Wolne wnioski: 
Krótko podsumowano działalność PLWiR i przyczyny problemów finansowych stowarzyszenia. 
Omówiono dalsze możliwości organizacji zawodów westernowych w ramach innych form 
działalności.  
 
Po zakończeniu dyskusji, która była ostatnim punktem programu Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR, Przewodniczący Jacek Grobelny dziękując 
uczestnikom za przybycie i udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR 
zamknął posiedzenie.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
             Jacek Grobelny 
 Przewodniczący Walnego Zebrania 
 


