Protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z dnia 26.03.2011 r.
Hetman Roman Pająk otworzył zebranie i przywitał zebranych .
Minutą ciszy uczczono śmierć brata Midury.
1. Wybór przewodniczącego zebrania , którym został Aleksander Dudek
2. Wybór protokolanta , którym został Piotr Furczyk
3. Wybór komisji skrutacyjnej , skład komisji :
- Andrzej Koźlicki
- Antoni Waleczek
- Sebastian Poliński , który został przewodniczącym komisji
4. Przewodniczący zebrania stwierdził prawomocność zebrania .Zrzeszonych 26
członków zwyczajnych z czego obecnych 23 uprawnionych do głosowania i podjęcia
wszelkich decyzji , lista w załączeniu.
5. Nastąpiło przedstawienie nowych braci z 2010 r. w osobach :
- Tadeusz Szkarłat
- Sebastian Poliński
- Marcin Odlanicki
6. Przedstawienie sprawozdania rocznego przez Prezesa.
7. Głos brata Bronisława Mateji w sprawie powitania Króla Bractwa Bolesława Biolika.
8. Prezes odczytał podziękowanie od powodzian , którym przekazano środki pieniężne
zebrane przez członków KBS – p. Mokry.
9. Prezes odczytał podziękowanie z 21.03.2011 r. od Ks. Krystiana Janko za udział
w mszy świętej , która odbyła się w Jego intencji w dniu 09.03.2011 r.
10. Przedstawiono sprawozdanie Skarbnika za 2010 r. - sprawozdanie w załączeniu.
11. Sprawozdanie Strzelmistrza Henryka Jegły za okres 20.03.2010 r. do 26.03.2011 r.sprawozdanie w załączeniu.
12. Sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej Damiana Kubera.
13. Ogłoszono 5 minut przerwy.
14. Nastąpiło głosowanie na temat przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
W wyniku głosowania walne przyjęło sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2010 r.
15. Nastąpiło głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
W wyniku głosowania Zarząd uzyskał absolutorium za 2010 r.
16. Prezes przedstawił kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu
zaproponował Bolesława Biolik oraz Piotra Furczyk
W wyniku głosowania członkami Zarządu wybrani zostali brat Bolesław Biolik i brat
Piotr Furczyk.
17. Przegłosowano uchwałę Zarządu nr 4/3/2011 z dn. 24.03.2011 r. w sprawie nadania
tytułu Króla Kurkowego AD 2011 dla brata Teofila Kubisa .
W wyniku głosowania Królem Kurkowym AD 2011 został wybrany brat Teofil Kubis.
18. Przegłosowano uchwałę Zarządu nr 3/3/2011 z dn. 01.03.2011 r. w sprawie nadania
tytułu honorowego chorążego KBS bratu Erykowi Figołuszka .
W wyniku głosowania bratu Erykowi Figołuszce nadano tytuł Honorowego Chorążego
KBS w Pszczynie .

19.

Przedstawienie przez Prezesa propozycji zmian Statucie Bractwa § 34 pkt. 1 i 2
Prezes proponuje aby strzelania królewskie odbywały się w miejsce strzelań
Zielonoświątkowych .
W propozycji Prezesa w sprawie zmiany § 34 skreślono pkt. 2 z pierwszej
przedstawionej wersji Henryk Jegła proponuje jawne głosowanie w kwestiach :
1. Czy przenosimy strzelanie o króla Bractwa z Dni Pszczyny na okres Zielonych
Świątek
2. Czy zostaje król Zielonoświątkowy
3. Czy będzie strzelanie razem czy osobno

W wyniku głosowania postanowiono strzelanie o tyt. Króla KBS przenieść na okres
Zielonych Świątek.
W wyniku głosowania postanowiono zachować strzelanie o tyt. Króla Zielono
Świątkowego .
W sprawie trzeciego punktu nie przeprowadzono głosowania.
21. Prezes odczytał propozycje zmian w par.34 Statutu KBS .Odbyło się głosowanie.
W wyniku głosowania została zmieniona treść par. 34 pkt. 1 Statutu KBS w Pszczynie
Par. 34 pkt1 otrzymał brzmienie : „ Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego – tradycyjnie
przeprowadza się z okazji święta „Zielone Świątki” .O innym terminie w
wyjątkowych wypadkach może zdecydować Rada Królewska. Uroczysta intronizacja
nowego Króla i Rady Królewskiej odbywa się w czasie trwania „Dni Pszczyny”.
22. Przewodniczący zebrania Aleksander Dudek zabrał głos w sprawie nadania
odznaczenia dla Władysława Frydla Krzyż Zasługi Bractwa ,Walnego Zgromadzenie
zobowiązuje Zarząd do wykonania.
W wyniku głosowania wniosek Aleksandra Dudka został pozytywnie zatwierdzony.
23. Nastąpiła dyskusja na temat Młodzieżowego Króla i stosowanego zapisu w statucie .
24. Ustalono , że Zarząd wprowadzi w tym roku do harmonogramu strzelań to strzelanie ,
a stosowny zapis do statutu nastąpi później.
25. Na tym przewodniczący zebrania zamknął obrady .
Pszczyna , dnia 26.03.2011 r.

