OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA
Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
tel/faks +48 94 346 44 87 ; +48 502 532 405
e-mail oigosk@izbaosk.eu ; www.izbaosk.eu

NIP 669 243 99 55; REGON 320335046 KRS 276855
R-k Bankowy: 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001

Uchwała Zarządu OIGOSK z 17 lutego 2015r nr Zkoresp-19 /II/ 2015r
/podjęta w trybie art.17 ust.7 statutu tj. uzgodnień korespondencyjnych/
Na podstawie art.19 ust.1 i art. 31 ust.4 statutu postanawia się co następuje:
I.

Uchyla się n/w uchwałę Zarządu Oddziału Terenowego nr 6 w Gdańsku nr 1/2/15 z 2 lutego 2015:

Uchwala nr 1/2/15 z dnia 02.02.2015 Zarządu OT6 OIGOSK Gdańsk
Niniejszą uchwałą Zarząd OT6 OIGOSK Gdańsk zwołuje Walne Zebranie Członków OT6 na dzień
23.02.2015, na godzin 18.00 w siedzibie OSK Sunaj w Kowalach.
Porządek obrad…
której treść przesłano e-mail o poniższych danych:
From: prezes-ot6@izbaosk.eu [mailto:prezes-ot6@izbaosk.eu]
Sent: Tuesday, February 10, 2015 5:36 PM
To: wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK; OIGOSK Koszalin; Kubisiak Ryszard oigosk !;
Marach Miroslaw oigosk !; Chmielowiec Janusz oigosk !; Ceglowski Milosz oigosk !; Romanowicz
Dagmara oigosk !; Turski Marek OIGOSK !
Subject: Zwołanie zebrania OT6
W konsekwencji powyższego odwołuje się Walne Zebranie Członków OT6 zwołane uchyloną uchwałą na
23.02.2015
II.

Zarząd OIGOSK przejmuje kompetencje zarządu OT6 z powodu utraty zdolności do podejmowania uchwał
przez ten organ.

III.

W dniu 14 marca 2015 w siedzibie OT6 80-180 Kowale plac Artemidy 1 / 3 zwołuje się Walne Zebranie
Członków OT6 w celu przeprowadzenia wyborów zarządu OT6 oraz dwóch Delegatów OT6 na VIII Zebranie
Delegatów OIGOSK w dniu 09.05.2015.

IV.

Niniejsza uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Z wyjaśnień prezesa OT6 p. Janusza Chmielowa przesłanych poniższym e-mail
From: prezes-ot6@izbaosk.eu [mailto:prezes-ot6@izbaosk.eu]
Sent: Monday, February 16, 2015 8:07 PM
To: wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK; OIGOSK Koszalin
Subject: Wyjaśnienie do zwołania zebtania OT6
Witam,
1. Niedopelnienie obowizku zawiadomienia o zebraniu Zarzadu OT6 wynika z faktu:
a/ bylem w domu tylko kilka dni,
b/ Krystian Selonke zrezygnowal (Ja skladam rezygnacje w dniu 23.02.2015 z powodu i zamykam dzialalnosc w Polsce).
c/ Dagmara Romanowicz przebywala na urlopie.
wiec by zrealizowac polecenie pana prezesa wyrazone w email z dnia 31.01.2015 (uchwala 2/20150119) i wywiazac sie z terminem
przeprowadzilem z koleanka Dagmara Romanowicz konsultacje telefoniczna by ustalic termin zebrania.
Dlatego nie bylo zawiadomienia o zebraniu bo go fizycznie nie bylo.
2. Niezwlocznie uzupelnie program zebrania o wybory delegatow oraz skresle "wybory uzupelniajace i napisze wybory wadz OT6.
3. Zawiadomienie wyslano email do kazdego czlonka oddzialu.
4. Jezeli chodzi o zastrzezenie dotyczace pkt. 10 to nie uwazam by skarga na Zarzad OIGOSK i Komisje Rewizyjna zlozona do
organu nadzoru za niewywiazywanie sie z realizacji uchwal oddzialu moga skutkowac konsekwencjami statutowymi. Do dzisiaj nie
otrzymalismy jako oddzial zadnej informacji o losach naszych uchwal kierowanych i do zarzadu OIGOSK i do Komisji Rewizyjnej
mimo iz dawno minely terminy obowiazujace w regulaminach.
Skoro prezes OIGOSk jest tak ardzo skrupulatny w egzekwowaniu prawa wobec naszego oddziau to niech rowniez egzekwuje
prawo wobec innych organow Izy i wobec siebie rowniez.
Pozdrawiam
Janusz Chmielowiec

wynika, ze uchwalę nr 1/2/15 podjęto na podstawie rozmów telefonicznych!.
Statut w art.17 ust.7 w związku z art. 32 ust.6 w okolicznościach nie cierpiących zwłoki przewiduje możliwość
wypracowania uchwały zarządu OT w trybie korespondencyjnym. Przy czym dla ważności uchwały wypracowanej w
takim trybie – niezbędne jest sporządzenie protokołu z załączeniem korespondencji i wydruków.
Nie jest możliwe wydrukowanie rozmowy telefonicznej, w konsekwencji uchwałę podjęto z naruszeniem w/w
przepisów statutu, a więc podlega ona uchyleniu w trybie nadzoru, o którym mowa w art.19 ust.1 statutu, o czym
zdecydował zarząd OIGOSK w pkt. I niniejszej uchwały.
Wskazując na fakt, że od 13 stycznia 2015 zarząd OT6 składa się tylko z 2 osób, a do tego p. Chmielowiec od
października 2014 przebywa za granicą, co wyklucza osobiste pełnienie obowiązków prezesa OT6 do czego
zobowiązuje przepis § 1 ust.1 w związku z § 4 ust.4 Regulaminu Pracy Zarządu z 24.05.2014 jak i nieprawidłowości,
okoliczności podejmowania uchylanej uchwały, a także zapowiedź złożenia w dniu 23.02.2015 rezygnacji – należy
stwierdzić, że zarząd OT6 utracił zdolność do podejmowania uchwał. W takiej sytuacji zgodnie z art.31 ust.4
statutu zarząd OIGOSK ma obowiązek przejąć kompetencje zarządu OT6, o czym zdecydowano w pkt. II niniejszej
uchwały.
Po przejęciu kompetencji przepis art. 31 ust.4 statutu jednoznacznie obliguje zarząd OIGOSK do zwołania Walnego
Zebranie Członków Oddziału Terenowego nr 6 w celu wyłonienia nowego składu osobowego zarządu OT6, o czym
zarząd OIGOSK zdecydował w pkt. III niniejszej uchwały.
Uwzględniając obowiązek (art. 33 ust.7 statutu) zachowania 14 – dniowego terminu na zawiadomienie o nowym
terminie WZC OT6 oraz konieczność zachowania terminu 21 dni na wybór Delegatów (vide § 10 ust.3 regulaminu
wyborów), data 14 marca 2015r wydaje się być optymalną.

Wydruki korespondencji

From: OIGOSK Koszalin [mailto:oigosk@izbaosk.eu]
Sent: Tuesday, February 17, 2015 4:52 PM
To: sekretarz OIGOSK (sekretarz@izbaosk.eu); skarbnik OIGOSK (skarbnik@izbaosk.eu); wiceprezes1 OIGOSK
(wiceprezes1@izbaosk.eu); wiceprezes2 OIGOSK (wiceprezes2@izbaosk.eu)
Cc: przewodniczący KROIGOSK (kr@izbaosk.eu)
Subject: Uchwała Zarządu OIGOSK z 17 lutego 2015r nr Zkoresp-19 /II/ 2015r - konsultacje
Importance: High
Witam
Załączniku przesyłam treść tytułowej uchwały
Proszę o akceptację / opinię w trybie art.17 ust.7 statutu w terminie do 18.02.2015 z uwagi na konieczność
niezwłocznego zawiadomienia członków OT6 o odwołaniu WZC zaplanowanego na poniedziałek 23.02.2015!
Pozdrawiam
Roman Stencel tel. +48 502 532 405 ; +48 94 346 44 87 ; www.izbaosk.eu
Proszę o potwierdzenie odczytu

-----Original Message----From: sekretarz@izbaosk.eu [mailto:sekretarz@izbaosk.eu]
Sent: Tuesday, February 17, 2015 5:15 PM
To: OIGOSK Koszalin
Cc: skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK; przewodniczący KROIGOSK
Subject: Re: Uchwała Zarządu OIGOSK z 17 lutego 2015r nr Zkoresp-19 /II/ 2015r - konsultacje
Akceptuję.
Piotr Berent

From: wiceprezes1@izbaosk.eu [mailto:wiceprezes1@izbaosk.eu]
Sent: Tuesday, February 17, 2015 5:42 PM
To: OIGOSK Koszalin; sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK
Cc: przewodniczący KROIGOSK
Subject: Re: Uchwała Zarządu OIGOSK z 17 lutego 2015r nr Zkoresp-19 /II/ 2015r - konsultacje

Witam.
W świetle faktów przytoczonych przez prezesa, które świadczą niestety o działaniach “szczątkowego” zarządu
OT6, które są niezgodne ze Statutem, nie widzę innego rozwiązania jak to które przedstawia prezes.
Oczywiście wiąże się to z kolejnymi kłopotami organizacyjnymi ze strony zarządu OIGOSK, z tego musimy sobie
zdawać sprawę.
Popieram podjęcie zacytowanej Uchwały.
Pozdrawiam, Zbyszek P.
From: skarbnik [mailto:skarbnik@izbaosk.eu]
Sent: Wednesday, February 18, 2015 9:03 AM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: Uchwała Zarządu OIGOSK z 17 lutego 2015r nr Zkoresp-19 /II/ 2015r - konsultacje

Akceptuję
Próchnicki
-----Original Message----From: wiceprezes2@izbaosk.eu [mailto:wiceprezes2@izbaosk.eu]
Sent: Wednesday, February 18, 2015 11:48 AM
To: OIGOSK Koszalin
Cc: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; przewodniczący KROIGOSK
Subject: Re: Uchwała Zarządu OIGOSK z 17 lutego 2015r nr Zkoresp-19 /II/ 2015r - konsultacje
Akceptuje Z. Gryglas

