
 
PROTOKÓŁ z  WIELKIEJ GROMADY Sprawozdawczo - 

wyborczej 
(Walne Zgromadzenie) 

GROMADY GÓRALI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
z siedzibą w Ustroniu  

w dniu 22 marca (piątek) o godz.. 18,15 – w  II terminie - w Karczmie 
góralskiej przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu  

 
 
 
 
Obecni: tak jak w dołączonej liście obecności. (Załącznik nr.1) 
 

Otwierając obrady, Prezes Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim Jan 
Sztefek, zwany Wielkim Zbójnikiem, przywitał zebranych i stwierdził, że Walne 
rozpoczyna w II terminie i przedstawił cel zebrania. Następnie zaproponował 
następujący, przyjęty jednogłośnie:  

Porządek obrad Wielkiej Gromady 
czyli Walnego Zgromadzenia Gromady Górali na Śląsku 
Cieszyńskim z/s w Ustroniu  
 

1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego gości. 
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał. 
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania (głosowanie jawne)  
4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego i finansowego 
5. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej 
6. Dyskusja nad sprawozdaniami 
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2012 r.  
8. Dyskusja, plany na rok 2013.  
9. Zamknięcie Wielkiej Gromady. 

 
Ad.2 Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał. 
Jan Sztefek zaproponował, ze statut przewiduje głosowanie jawne i prosi, by dla 
usprawnienia przebiegu Walnego głosowano w sposób jawny, co przegłosowano 
jednogłośnie.  
Ad.3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania (głosowanie jawne).  

Jan Sztefek zaproponował , by to on poprowadziłby obrady a Bogusław 
Perlega Sekretarz zwany Wielkim Pisorzem protokołował, co przyjęto 
jednogłośnie. 

Ad.4. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej 
Rady Zbójnickiej. 



Prezes stowarzyszenia przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności 
merytorycznej jak i finansowej na bieżąco komentował i uzupełniał 
sprawozdanie o ciekawsze informacje. (Załącznik nr.2 i 3) 

Ad.5. Przedstawienie sprawozdania Wielkiej Rewizorni wraz z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium.  
 Sprawozdanie Wielkiej Rewizorni przedstawił  Wielki rewizor Krystian 
Szymanek, , który postawił w imieniu Rewizorni wniosek o udzielenie Zarządowi 
zwanemu Radą Zbójnicką absolutorium za rok 2012.  (Załącznik nr.4). 
Ad.6. Dyskusja nad sprawozdaniami.  
  Ponieważ nie było chętnych do dyskusji nad sprawozdaniami, 
postanowiono dyskusję przesunąć na koniec zebrania.  
Ad. 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2012 r. i zaakceptowanie 
Uchwały nr 1 Rady zbójnickiej.  
Uchwałę nr 1 Rady zbójnickiej zaakceptowano jednogłośnie.  
Jednogłośnie udzielono Radzie absolutorium. (Załącznik nr.5). 
Ad.8. Dyskusja, plany na rok 2013 i następne.  
W tej części rozmawiano o Redyku Karpackim, na rzecz którego zakupienie 
owiec za 600 zł zadeklarowali Jan Sztefek i Najpotężniejszy zbójnik dr Andrzej 
Wojcieszek. Najpotężniejszy mówił o planie wykonania szklanej tablicy przed 
Skibowym dworem na Równic a także o pomyśle stworzenia spółki prawa 
handlowego działającej na rzecz Gromady.   
Ad.9.  Zamknięcie Wielkiej Gromady.  
Po niecałej pół godz. obrad Wielką Gromadę ogłoszono za zamknięta, a obecni 
na Sali zajęli się spożywaniem świetnej „bryndzy”, przygotowanej przez mistrza 
wyrobów kulinarnych Starszego zbójnika Ryszarda Mazura. Degustowano 
również wyroby mocniejsze w bardzo miłej atmosferze.  Oglądano album 
fotograficzny z imprez prowadzony ze sercem przez Starszego zbójnika Henryka 
Brachaczka. Piękną kronikę Gromady robi Wielki pisorz Bogusław Perlega. 
Starszy zbójnik Emil Rymorz ubrany był w nowy bruclik. Dyskutowano o 
planach wycieczek i czekających imprezach.  

 

Ustroń, 20 marca 2012  r.  
Protokolant:        Przewodniczący:  
 
 
Bogusław Perlega       Jan Sztefek  



 
Załącznik Nr 5 

Uchwała nr 1 
WIELKIEJ GROMADY  

GROMADY GÓRALI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
z siedzibą w Ustroniu  

podjęta w dniu 22 marca 2013 r.  
 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi zwanemu Radą Zbójnicką za 
działalność w roku 2012.  
 
Na podstawie Rozdziału 4, pkt. 19 a) STATUTU STOWARZYSZENIA 
„GROMADA GÓRALI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM „ z siedzibą w Ustroniu 
 
 

Walne Zgromadzenie uchwala: 
 

§ 1. 
 

Przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 

2012  i udzielić absolutorium Zarządowi . Akceptuje bez zastrzeżeń Uchwałę nr 

1/2012 Zarządu Stowarzyszenia Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim w 

Ustroniu z dnia 01.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2012 rok Stowarzyszenia Gromada Górali na Śląsku 

Cieszyńskim. 

 
§ 2. 

 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Protokolant:        Przewodniczący:  
 
 
Bogusław Perlega       Jan Sztefek 
 

 
 



Spis załączników do Protokołu z WIELKIEJ GROMADY 
Sprawozdawczo - wyborczej 

(Walne Zgromadzenie) 
GROMADY GÓRALI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 

z siedzibą w Ustroniu  
 

1. Lista obecności. 
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej jak i finansowej.  
3. Sprawozdanie z działalności finansowej - informacja dodatkowa  
4. Sprawozdania Wielkiej Rewizorni wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium.  
5. Uchwała nr 1 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi zwanemu 
Radą Zbójnicką za działalność w roku 2011.  
 
Protokolant:        Przewodniczący:  
 
 
Bogusław Perlega       Jan Sztefek 
 


