
Protokół z posiedzenia Zarządu Klubu z dnia 05-01-2013

05 stycznia 2013 roku odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Zarządu Klubu "Posejdon"
W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Klubu. Na zebraniu poruszano 
następujące tematy:

I. Podzielono obowiązki związane z realizacją merytorycznej działalności klubu, i tak za 
poszczególne odcinki odpowiedzialni będą:
- działalność żeglarska przystani w Kunicach - M. Kowalik, J. Wójcik
- działalność szkoleniowa - M. Lechota
- czartery jachtów - J. Pastuszek
- cenniki - E. Wemer
- strona internetowa i współpraca z instytucjami samorządowymi - R. Grodecki
- organizacja imprez żeglarskich - E. Wemer, M. Lechota
II. W punkcie drugim obrad Zarząd podjął uchwałę o wysokości składki klubowej 
obowiązującej w sezonie 2013. Ustalono, że składka klubowa pozostaje na poziomie 100 
zł. Dla członków Klubu posiadających prawo do zniżki wynikającej ze statutu PTTK ustala 
się zniżkę w wysokości 50% składki podstawowej. Składka klubowa powinna być opłacona 
najpóźniej do 31 marca br.
W przypadku wpłaty po tym terminie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 
25% składki podstawowej.
Przy okazji informuję, że składki PTTK również pozostają na poziomie z poprzedniego 
roku tj. 40 zł składka normalna i 20 zł składka ulgowa.
W dalszej części obrad Zarząd przyjął listę osób, które z uwagi na ponadprzeciętne 
zaangażowanie się w prace społeczne na rzecz klubu w poprzednich sezonach otrzymają 
prawo do dodatkowej 10 % zniżki za czartery jachtów klubowych, są to następujące 
osoby:
Bolesta Waldemar, Czechowski Franciszek, Faryniarz Tomasz, Garncarz Tomasz, 
Hanebach Tomasz, Janukowicz Henryk, Jędrasik Piotr, Pawlik Marian, Robaczewski 
Robert, Szczepanowski Jarosław, Wemer Jacek, Zajączkowski Michał.

III. W tym punkcie obrad podjęto decyzję o miejscu stacjonowania naszych jachtów 
czarterowych.
- "Ambasador" - Trzebież marina COŻ
- "Posejdon" - Wilkasy marina "Port TABAT"
- "Sztecherek" - Bad Saarow nad jeziorem Scharmutzelsee w Niemczech.

IV. Zarząd Klubu podjął decyzję o organizacji kursu żeglarskiego na stopień żeglarza 
jachtowego oraz na stopień jachtowego sternika morskiego. 
Proszę wszystkich o rozpropagowanie tej inicjatywy w swoich środowiskach. Niebawem 
na stronie www ukaże się więcej informacji na ten temat. Wszystkich zainteresowanych 
szczegółami szkolenia proszę o kontakt z kol. Michałem Lechotą - tel: 609 061 483

V. W tym punkcie obrad Zarząd podjął decyzję o aktualizacji Regulaminu Klubu poprzez 
dopisanie punktu zatwierdzonego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu, cytuję: 
Do Regulaminu Klubu Posejdon dopisać w punkcie III Regulaminu ppkt 2 lit "d" o treści: 
"skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków KŻ Posejdon z powodu zalegania ze 
spłatą zobowiązań finansowych na rzecz Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi "Legnica".

VI. Zarząd Klubu zaakceptował propozycję cennika na sezon 2013 dotyczącego:



a) czarterów jachtów,
b) wypożyczalni sprzętu pływającego w Kunicach, 
c) za pozostawianie prywatnego sprzętu pływającego w ośrodku w Kunicach.
Propozycja cennika zostanie przekazana do Zarządu Oddziału PTTK.
Szczegóły niebawem w zakładce Czartery.

VII. W ostatnim punkcie obrad Zarząd Klubu zapoznał się z notatką firmy serwisującej 
silnik Volvo Penta na jachcie Ambasador. Po analizie zakresu prac remontowych 
(niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo załóg) sporządzono informację 
skierowaną do Zarządu Oddziału, jako armatora jednostki, z prośbą o pilne uruchomienie 
środków finansowych na realizację prac remontowych, które powinny być wykonane 
jeszcze przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego 2013.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Klubu.
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