
Protokół Nr  25/2012 
 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 stycznia 2012 roku. 
 

 
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, które stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
Porządek dzienny: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku dziennego. 
3. Analiza skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix na 

żużlu w 2011r.- ciąg dalszy. 
4. Sprawy różne. 

 

AD.1 

 
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Komisji Pan 
Marek Surmacz, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum 
do obradowania i podejmowania prawomocnych wniosków. 
 

AD.2 

 
Zaproponowany porządek dzienny został przyjęty. 
 

AD.3 

 
Marek Surmacz- Na dzisiejsze posiedzenie zaprosiliśmy p.Prezydenta na 
godz. 15.00 i p.Komarnickiego na godz. 15.30. Pan Komarnicki przysłał 
informację (załącznik nr 2 do protokołu), że termin jest niedogodny, a w 
przyszłości mamy zapraszać Wiceprezesa p.Zmorę, bo żaden termin  w 
przyszłości wyznaczony nie będzie terminem odpowiadającym. Natomiast 
p.Prezydent  jest w dniu dzisiejszym na urlopie. Trochę to wygląda tak jakby 
się Panowie uchylali. Mamy pytanie, co robimy dalej? 
Jerzy Synowiec- Trzeba zrezygnować z tego, ponieważ nie będziemy się 
zbierali po to, aby usłyszeć, że mają inne rzeczy. Poświęcenie nam 15 min 
nikomu by chyba czasu nie zabrało, można powiedzieć, że ten termin mi nie 
pasuje, ale  pasuje mi jutro czy później. 
Marek Surmacz-Mamy informację, że p.Prezydent jest dzisiaj na urlopie, innej 
informacji nie ma. 



Jerzy Wierchowicz- Prezydent nie odmówił, więc można ponowić zaproszenie 
tym bardziej, że był negocjującym, itd. 
Jerzy Synowiec- Nie zapraszałbym p.Zmory, bo on nie był negocjatorem 
umów i nic nam nie może na te tematy powiedzieć. Jednie może nam 
powiedzieć, jaki był bilans z imprezy. 
Marek Surmacz- Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby Prezydent osobiście 
negocjował warunki umowy w wersji angielskiej. Podtrzymujemy w takim 
razie zaproszenie dla p.Prezydenta, ale już po raz ostatni. Proponuję termin 20 
stycznia br.  
Stefan Sejwa- Proponuję zaprosić także p.Zmorę wiceprezesa klubu Stal.  
Marcin Kurczyna-W zaproszeniu na komisję należy zaznaczyć, że jest to już 
ostatnie posiedzenie Komisji w tym temacie. 
Marek Surmacz-Proszę przygotować propozycje do planu pracy komisji na 
2012 rok. Na tym proponuję zakończyć dzisiejsze posiedzenie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 
D.Koreńczuk. 

Przewodniczący Komisji 
( - ) 

Marek Surmacz 
 
 
 


