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17 maja 2016r 
 

Uchwała Zarządu OIGOSK nr 03/20160517 z 17 maja 2016 
 

Na podstawie art.18 ust.11 i art.19 ust.1 statutu postanawia się co następuje: 
 

I. W trybie nadzoru stwierdza się nieważność z mocy prawa (Statut; Regulamin Głosowań i Wyborów) i na 

podstawie art.19 ust.1 statutu uchyla się wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego 

nr 8 w Siedlcach podjęte w dniu 13.04.2016. 

II. Na podstawie art.18 ust.11 statutu z dniem 31 maja 2016 rozwiązuje się Oddział Terenowy nr 8 w Siedlcach. 

III. Na podstawie art.31 ust.5 statutu członków  rozwiązanego OT nr 8 ewidencyjnie przypisuje się do Oddziału 
Macierzystego w Koszalinie. 

IV. Pozostała kwota limitu wydatków OT8 w rachunku narastającym ( aktualnie ok. 2 065 PLN ) po uwzględnieniu 
kosztów likwidacji księgowanych jako wydatki OT8 - zostanie przeksięgowana do dyspozycji Zarządu OT1 i 
posłuży do finansowania uczestnictwa byłych członków OT8 w organizowanych przedsięwzięciach. 

V. Na podstawie art.19 ust.8 statutu zobowiązuje się p. Jerzego Zabielskiego do przesłania do siedziby OIGOSK 
najpóźniej w terminie do 30 Maja 2016 wszelkiej dokumentacji oraz pieczęci i składników majątkowych OT8 w 
tym  Alko Google  szt. 2 o wartości 800 PLN wraz z precyzyjnym wykazem dokumentów, odcisków pieczęci oraz 
składników majątkowych. 

VI. Nie wywiązanie się p. Jerzego Zabielskiego w zakreślonym terminie w szczególności z obowiązku przekazania 
dokumentacji, pieczęci oraz składników majątkowych - będzie skutkować wdrożeniem postępowania 
roszczeniowego w  Sądzie Koszalin. 

VII. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
 

Protokół  przebiegu Walnego Zebrania Członków OT8 w Siedlcach w dniu 13 kwietnia 2016 jednoznacznie 
dokumentuje rażące uchybienia Regulaminu Głosowań i Wyborów /RGiW/ z 24 maja 2014: 
 

1) do Prezydium WZC OT8 wybrano :

 
 

Wbrew wymogom §1 ust.3 /RGiW/ protokołu z obrad nie opatrzono podpisami w/w członków Prezydium. 
 

2) jak wynika z protokołu do Komisji Wyborczej WZC OT8 wybrano pp. Wiesława Gugałę i Jarosława Wójcika.  
W dniu wyboru p. W. Gugała nie spełniał wymogu § 4 ust.5 /RGiW/, a więc nie powinien być wybrany w skład tego organu 
 
 

3) w protokole stwierdza się, że  jako Delegata OT8 na IXZD OIGOSK wybrano p. Tomasza Talara, vide poniższy 
fragment: 
 

 
 

Jednak w dniu wyboru p. T. Talar nie spełniał wymogu § 4 ust.5 /RGiW/, a więc nie powinien kandydować i być wybrany! 
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4) Komisja Wyborcza nie sporządziła protokołu,  co stanowi rażące uchybienie przepisom §7 ust.9 i10  /RGiW/ i 
skutkuje nieważnością wszystkich wyborów przeprowadzonych na WZC OT8 w dniu 13.04.2016. 
 

5) Jednak najpoważniejszą, rażącą kwestią jest podejrzenie podrobienia podpisów:  
Wiesława Gugały; Tomasza Talara i Jarosława Wójcika - na protokole i w liście obecności,  
co w przypadku potwierdzenia się oznacza nieobecność tych osób na obradach omawianego WZC OT8. 

Tezę taką artykułuje również Komisja Rewizyjna w protokole z 16 maja 2016. 
 

Wielość  i „ciężkość” w/w naruszeń Regulaminu Głosowań i Wyborów wymusza zobligowaną przepisem art.19 ust.1 

statutu reakcję zarządu w formie niniejszej uchwały, albowiem  ich zignorowanie  zagrażałoby możliwością 

zakwestionowania ważności uchwał IX ZD OIGOSK w dniu  4 czerwca 2016, gdyby przy ich podejmowaniu 

uczestniczyli wadliwie wybrani reprezentanci OT8 Siedlce - czemu z oczywistych względów oraz statutowego 
obowiązku powinniśmy zapobiec!  
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