
PROTOKÓŁ
z Konferencji sprawozdawczo - wyborczej

Dolnośląskiej Komisji Imprez na Orientację
która odbyła się dnia 02.12.2017

Podczas Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Imprez na Orientację
w Kamieniu zebrało się grono osób związanych z InO na terenie Dolnego Śląska.

Uroczystego otwarcia dokonał kol. Adam Rodziewicz – Przewodniczący DKInO. 
Przewodniczącym Konferencji został wybrany, bez sprzeciwów, kol. Jacek Gdula a 
protokolantem kol. Tadeusz Sławiński. Porządek i Regulamin Konferencji zostały przyjęte 
jednogłośnie. 

Do Komisji wniosków i ustaw zostali zaproponowani kol.: Tadeusz Sławiński, 
Joanna Puternicka oraz Jacek Sławiński. Komisja ta została zaakceptowana przez 
zebranych.

Przewodniczący DKInO kol. Adam Rodziewicz odczytał szczegółowe Sprawozdanie
z działalności DKInO za okres 30.11.2013 – 02.12.2017. Sprawozdanie zostało przyjęte 
przez wszystkich zebranych, bez zastrzeżeń.

Podczas dyskusji nad Regulaminem DKInO zatwierdzono wniosek, rezygnującego 
ze stanowiska Przewodniczącego Adama Rodziewicza, o wykreśleniu punktu 3 regulaminu, 
który określał siedzibę DKInO, oraz przenumerować (w związku z usunięciem) pozostałe 
punkty. Ustalono, że nowo wybrana DKInO sama podejmie uchwałę o siedzibie i sposobie 
jej podania do wiadomości. Należy również poprawić w pkt. 4: "pkt. 3" na poprawny "pkt. 
2", który określa teren działania DKInO.

W dyskusji na temat Pucharu DlŚl w MnO podjęto uchwały:
• w dziale VI punkt 1 poprawić "funkcję tą pełni" na "funkcję tę pełni"
• w dziale VII punkt 4 wykreślić słowo "pierwszej"
• w dziale VI punkt 4 przyjmuje brzmienie: Aktualne wyniki Pucharu będą 

prezentowane na stronie internetowej Dolnośląskiej Komisji InO.
Uchwały zostały jednogłośnie przyjęte przez przez zgromadzonych.

Dolnośląski Kalendarz InO został zatwierdzony z następującymi uwagami:
• III Zawody na Orientację "Ciemność Widzę" odbędą się 17 lutego
• XXI Marsze na Orientację "Puchar Wagarowicza" odbędzie się w okolicach Jeleniej 

Góry
• VII Marsz na Orientację "Z zamkiem w tle" otrzymał rangę Pucharu Dolnego Śląska 

pod warunkiem wyznaczenia dodatkowego budowniczego tras, oraz uzupełnienia 
przez organizatora danych w zgłoszeniu (głosowało 13 osób: 7 za, 4 przeciw, 2 się 
wstrzymały)

Następnie Sędzia Główny Pucharu kol. Tadeusz Sławiński przedstawił wyniki 
Pucharu DlŚl w MnO za 2017 rok. Odbyło się losowanie w którym zwolnienia z 
wpisowego na przyszłoroczne imprezy rangi Pucharu DlŚl wygrali:
w kat. TE Trocha Roman - „Karbonalia 2018” i „Puchar Wagarowicza”
w kat. TS Ciesłowski Marcin - „Puchar Trampa 2018” i „Zupa z Bagien 2018”
w kat. TS Świerczyński Ryszard - „Bukowa Góra 2018” i „Karbonalia 2018”



w kat. TJ Berej Sandra - „XXI InO O/PTSM Zgorzelec” i „Z zamkiem w tle”
w kat. TJ Michorczyk Emilia - „V Letnie Błądzenie” i „III Świdnickie MnO”
w kat. TM Szuryga Maja - „Puchar Wagarowicza” i „O Statuetkę Gołębiarki”
w kat. TM Sargalski Szymon - „Z zamkiem w tle” i „III Świdnickie MnO”
w kat. TD Bednarska Zuzanna - „Ciemność Widzę” i „Bukowa Góra 2018”

Po zgłoszeniu kandydatów do władz wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:
Przewodniczący kol. Adam Rodziewicz, Członkowie kol. Jacek Gdula i Joanna Puternicka a
następnie przeprowadzono głosowanie.

W trakcie dyskusji nad pozostałymi aspektami i płaszczyznami działań DKInO nie 
zgłoszono uwag, i żadnych konkretnych propozycji.

Przedstawienia wyników głosowania na kandydatów do władz dokonał 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oddzielnym protokołem. Komisja ukonstytuowała się
następująco: Przewodniczący – Tadeusz Sławiński, Z-ca Przewodniczącego – Wojciech 
Król, Sekretarz – Jacek Sławiński oraz Członkowie Idzik Paweł i Onyszkiewicz Radosław. 

Odczytany przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i wniosków w oddzielnym 
protokole projekt Uchwał został przyjęty jednogłośnie. Na tym Konferencję zakończono.

Przewodniczący         Protokolant

            Jacek Gdula    Tadeusz Sławiński


