
Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo (dalej „Klub”) 

z dnia 10 lipca 2022 r.  
 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Jarosław Gmurczyk, stwierdzając, iż Zwyczajne Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo (Dalej „WZC”) zostało 
zwołane na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu , na mocy zawiadomienia z dnia 15 czerwca 
2022. (dalej zawiadomienie) 
 
Zgodnie z treścią Zawiadomienia, obowiązuje następujący porządek obrad (dalej porządek 
obrad): 
 

1. Otwarcie zebrania; 
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia  

oraz protokolanta; 
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał 

oraz przedstawienie porządku obrad;. 
4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 
5. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 oraz 

sposobu pokrycia straty za rok 2021; 
6. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021; 
7. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ; 
8. podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego opłacenia składek dla uczestników 

imprez organizowanych przez Stowarzyszenie lub imprez o randze finałów cyklu 
lub Mistrzostw Polski klasyfikowanych przez Stowarzyszenie; 

9. zmiany statutu i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia; 
10. Zamknięcie Zwyczajnego Zebrania Członów Stowarzyszenia. 

 
Pan Jarosław Gmurczyk poinformował zebranych o treści listu od pana Jerzego Pokoja oraz 
pana Jacka Grobelnego, sprawozdaniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz korespondencji i 
rozmowach z członkami Ligi.  
Pan Jarosław Gmurczyk podziękował swojemu poprzednikowi Panu Tomaszowi 
Turkowskiemu za wspierania promocji Ligi i zaangażowanie w działania mające na celu 
uratowanie Ligi przed jej likwidacją.  
 
 
Dotyczy pkt. 2 Porządku obrad 

 
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 
w sprawie:  wyboru Przewodniczącego  
podjęta w głosowania tajnym  
 
Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera na Przewodniczącego Zebrania Borysa 
Pardusa.  
 
 



Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

8 0 1 

 
Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 
w sprawie:  wyboru protokolanta 
podjęta w głosowania tajnym  
 
Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera na protokolanta pana Krzysztofa 
Niesłuchowskiego.  
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
Dotyczy pkt. 3 Porządku obrad 
 
W oparciu o listę obecności członków  Stowarzyszenia na zwołanym na dzień 10 lipca 2022 r. 
o godz. 17:00, Przewodniczący ustalił, iż zebrało się 9 członków Klubu, co stanowi więcej niż 
połowę członków uprawnionych do głosowania. 
. 
Przewodnicząca stwierdziła, iż Zebranie zostało zwołane prawidłowo  w siedzibie 
Stowarzyszenia w Sochocinie przy ul. Kościuszki 23, a zatem jest zdolne do podejmowania 
wiążących uchwał.   



 
Dotyczy pkt. 4 porządku obrad 
 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz przeznaczenia zysku 
za 2021 r.  
podjęta w głosowania jawnym 
 
Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanawia zatwierdzić sprawozdanie 
finansowe Stowarzyszenia, na które składają się: 
Bilans na dzień 31.12.2021. zamykający się sumą bilansową w wysokości 18490,01 PLN 
(osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych  i 1/100 zł), rachunek zysków i strat 
zamykający się stratą  netto w kwocie 14013,19 PLN (czternaście tysięcy trzynaście złotych 
19/100 groszy) oraz informację dodatkową. 
Strata netto zostanie pokryta przychodami przyszłych okresów.  
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
 



 
 
Dotyczy pkt 5 porządku obrad 
 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu sprawozdania Zarządu za okres 1 stycznia 2021 
r.  do 20 grudnia 2021 r. sporządzonego przez Prezesa Zarządu Tomasza Turkowskiego. 
Przewodniczący poinformował, iż pozostali członkowie Zarządu oprócz pana Jarosława 
Gmurczyka nie sporządzili częściowych sprawozdań. Oba sprawozdania zostały odczytane 
obecnym.  
 

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 
 

podjęta w głosowania jawnym 
Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia zatwierdzić sprawozdanie 
Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021. 
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

8 0 1 

 



 
 
Dotyczy pkt 6  porządku obrad 
 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za okres 1 
stycznia 2021 r.  do 20 grudnia 2021 r. sporządzonego przez Komisje Rewizyjną w składzie 
powołanym w dniu 20 grudnia 2021 r. Sprawozdanie zostało odczytane obecnym.  
 
 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021 
 

podjęta w głosowania jawnym 
Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia zatwierdzić sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021. 
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
 
 



Dotyczy pkt. 7  Porządku obrad  
 
W roku 2021 funkcję w Zarządzie Stowarzyszenia pełnili : 
W okresie 1 stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. : 
Pan Tomasz Turkowski (Prezesa Zarządu), Magdalena Pokój (członek Zarządu), Szymon 
Wierzchosławski (członek Zarządu), Agnieszka Jaśkiewicz (sekretarz Zarządu).  
W okresie 21 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – pan Jarosław Gmurczyk (Prezes 
Zarządu) 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  udzielenia absolutorium dla pana Tomasza Turkowskiego -  Prezesa Zarządu w 
okresie 1 stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. .  
 

 
podjęta w głosowaniu tajnym 
Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium panu 
Tomaszowi Turkowskiemu z tytułu pełnionej w 2021 r. funkcji Prezesa Zarządu w okresie 1 
stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. .  
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
Uchwała nr 7 

 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  udzielenia absolutorium dla Pana  Jarosława Gmurczyka   z tytułu pełnionej 
funkcji Prezesa Zarządu  w 2021 r. w okresie 21 grudnia do 31 grudnia 2021 r.  

 
podjęta w głosowaniu tajnym 
Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium panu 
Jaroslawowi Gmurczykowi  z tytułu pełnionej w 2021 r. funkcji wiceprezesa Zarządu w 
okresie 21 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021 r. .  
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

8 0 1 

 
 
 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  udzielenia absolutorium dla pani Agnieszki Jaśkiewicz -  sekretarza Zarządu w 
okresie 1 stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. .  
 

 
podjęta w głosowaniu tajnym 



Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium pani 
Agnieszce Jaśkiewicz z tytułu pełnionej w 2021 r. funkcji Sekretarza Zarządu w okresie 1 
stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.   
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
 

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  udzielenia absolutorium dla pani Magdaleny Pokój -  członka Zarządu w 
okresie 1 stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. .  
 

 
podjęta w głosowaniu tajnym 
Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium pani 
Magdalenie Pokój z tytułu pełnionej w 2021 r. funkcji członka Zarządu w okresie 1 stycznia 
2021 r. do 20 grudnia 2021 r.   
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
 
 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  udzielenia absolutorium dla pana Szymona Wierzchosławskiego  -  członka 
Zarządu w okresie 1 stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. .  
 

 
podjęta w głosowaniu tajnym 
Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium pani 
Agnieszce Jaśkiewicz z tytułu pełnionej w 2021 r. funkcji Skarbnika w okresie 1 stycznia 2021 
r. do 20 grudnia 2021 r.   
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
 



 
 
 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej w 2021 r.  
 

podjęta w głosowaniu tajnym 
 

1. Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium 
członkom komisji rewizyjnej pełniącym funkcję w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 
grudnia 2021 r. tj: 
Andrzejowi Truskowskiemu, Witoldowi Dzięciołowi i Adriannie Kapli. 

2. Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia postanawia udzielić absolutorium 
członkom komisji rewizyjnej pełniącym funkcję w okresie od 21  grudnia 2021 r. do 31 
grudnia 2021 r. tj: 
Krzysztofowi Ciszewskiemu. Sławomirowi Majerkiewiczowi i Arkadiuszowi Krupie.  

 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
 



Do punktu 8 porządku obrad 
 
Pan Jarosław Gmurczyk odczytał w tym miejscu sprawozdanie Przewodniczącego komisji 
Polish Cowboy Race z działalności w 2021 r. oraz poinformował o otrzymanych 
zastrzeżeniach związanych z nakładaniem obowiązku płacenia składek przez uczestników 
zawodów PCR  nie będących członkami Stowarzyszenia. Pan Jarosław Gmurczyk przedstawił 
sytuację finansową Stowarzyszenia oraz podjęte działania mające na celu minimalizację 
kosztów działania PLWiR. Wobec braku zaangażowania członków Polskiej Ligi Western i 
Rodeo w jej działalność oraz organizację zawodów i konieczności pokrywania kosztów 
choćby prowadzenia księgowości niezbędne jest pokrywanie przez osoby uczestniczące w 
zawodach choćby częściowych kosztów wspierających działalność Stowarzyszenia.  
Zebranie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: 
 
 
 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo 

w sprawie:  podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego opłacenia składek dla 
uczestników imprez organizowanych przez Stowarzyszenie lub imprez o randze finałów 
cyklu lub Mistrzostw Polski klasyfikowanych przez Stowarzyszenie; 
 
podjęta w głosowaniu jawnym  
Zwyczajne Zebranie Członków  Stowarzyszenia w celu zwiększenia frekwencji na zawodach 
postanawia umożliwić start w zawodach organizowanych przez PLWIR osobom nie będącym 
jej członkami. Uczestnicy zawodów PLWiR zobowiązani będą do pokrywania na rzecz PLWiR 
następujących opłat: 

1. Członek Ligi z opłaconym ważnym członkostwem w zawodach kwalifikacyjnych PLWiR 
– opłata startowa płatna na rzecz PLWiR (niezależnie od opłat wpisowych i 
startowych) – 5 złotych; 

2. Uczestnik z wygasłym członkostwem w PLWiR i osoby nie będące członkami PLWiR w 
zawodach kwalifikacyjnych PLWiR – opłata startowa płatna na rzecz PLWiR 
(niezależnie od opłat wpisowych i startowych) – 12,50 złotych; 

3. Uczestnik z wygasłym członkostwem w PLWiR i osoby nie będące członkami PLWiR w 
zawodach o randze Mistrzostw Polski  lub Pucharu Polski PLWiR – opłata startowa 
płatna na rzecz PLWiR (niezależnie od opłat wpisowych i startowych) – 50 złotych; 

4. Członkowie Stowarzyszenia nie płacą opłaty za udział w Mistrzostwach Polski PLWiR 
lub w Pucharze Polski PLWiR.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Głosy za Głosy przeciw  Wstrzymało się 

9 0 0 

 
 
 
 



Do punktu 9 porządku obrad  
 
Pan Jarosław Gmurczyk przedstawił propozycję z mian statutu celem uzyskania statusu 
Organizacji Pożytku Publicznego.  
Pan Krzysztof Ciszewski zaproponował w tym miejscu dodatkowe zmiany zmierzające do 
dostosowania działań Stowarzyszenia do realiów zaangażowana członków w jego prace. 
Wskazał, iż zaangażowanie znacząco spadło w ostatnich latach o czym świadczy ilość 
rozgrywanych zawodów i wydarzeń organizowanych przez Ligę. Wskazał, iż jego zdaniem 
członkostwo winno być przywilejem, a nie karą za aktywność społeczną. Tym samym winny 
zostać wprowadzone kategorie członków – sportowców biorących udział w zawodach oraz 
członków Zwyczajnych różnicujące wpływ na działalność organów Stowarzyszenia.  
 
 
 


