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Komunikat informacyjny 6/2020
Dotyczy organizacji i przeprowadzenia nadzwyczajnego zgromadzenia Członków
Klubu w dniu 19.06.2020 (piątek) - I termin godz. 16.00, II termin godz.16.30 zgodnie
z poniższą Uchwałą Zarządu Klubu:
Uchwała Zarządu Klubu
podjęta na spotkaniu w dniu 02.06.2020
Dotyczy: zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Klubu w oparciu o 22 §
statutu, podpunkt 1 i 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Klubu
w dniu 19.06.2020 r. I termin godz. 16.00, II termin godz.16.30, na strzelnicy „Hubertus”
w Chodzieży, w jednym temacie jak niżej.
Uwaga: po zgromadzeniu istnieje możliwość indywidualnego treningu strzeleckiego,
mamy rezerwację strzelnicy do godz.18.30
Celem nadzwyczajnego zgromadzenia jest zmiana zapisu § 9
treść dotychczasowa proponowana do uchylenia:
§9
Celem Klubu jest rozwijanie działalności promującej regionalne oraz polskie strzelectwo
sportowe, upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród wszystkich środowisk oraz
grup wiekowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Nowy zapis proponowany do ujęcia w statucie:
§9
Celem Klubu jest:
1. Rozwijanie działalności promującej regionalne oraz polskie strzelectwo sportowe,
upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród wszystkich środowisk oraz grup
wiekowych zgodnie ze statutem klubu, regulaminem klubu oraz regulaminami sekcji
działających w klubie.
2. Upowszechnianie strzelectwa z broi czarno prochowej i historycznej, strzelectwa z
broni palnej kolekcjonerskiej, strzelectwa staropolskich bractw kurkowych, strzelectwa
długodystansowego, strzelectwa dynamicznego, prooobronnego.
3. Upowszechnianie rekonstrukcji historycznych z pokazami elementów techniki
militarnej, współpraca reprezentantów klubu z innymi stowarzyszeniami i formacjami
działającymi w tym zakresie.
4. Upowszechnianie idei patriotycznych i pro obronnych w ramach współpracy z PZSS,
WZSS oraz instytucjami paramilitarnymi MON, MSWA i LOK.

5. Popularyzacja oraz prowadzenie różnych form uprawiania strzelectwa rekreacyjnego
przez posiadaczy broni palnej kolekcjonerskiej , organizacją pokazów tej broni podczas
zawodów strzeleckich, umożliwienie prowadzenia współzawodnictwa wśród osób
posiadających broń kolekcjonerską oraz pamiątkową i zabytkową
6. Inspirowanie wśród członków stowarzyszenia inicjatyw do zdobywania uprawnień:
instruktorskich, trenerskich, prowadzącego strzelanie, sędziowskich oraz innych
wynikających z działalności statutowej klubu w oparciu o Ustawę o Broni i Amunicji,
Ustawę o Stowarzyszeniach i Sporcie.
7. Prowadzenie szkoleń strzeleckich w różnych formach techniki i taktyki, indywidualnie
oraz grup z podnoszeniem kwalifikacji instruktorskich, trenerskich, sędziowskich.
8. Branie udziału reprezentantów klubu wszystkich sekcji we współzawodnictwie
strzeleckim , krajowym i zagranicznym.
9. Organizowanie oraz prowadzenie otwartych zawodów w strzelectwie kwalifikowanym
i rekreacyjnym z promocją członków klubu, środowisk organizatora oraz promotorów i
mecenasów strzelectwa działając przeciw wykluczeniu społecznemu strzelców i
strzelectwa w regionie pilskim.
10. Organizowanie wg regulaminu klubu Terenowych Sekcji Strzeleckich posiadających
3 osobowe zarządy w szkołach, przy zakładach pracy, ośrodkach sportu i kultury w
mieście i na wsi oraz w ośrodkach i gospodarstwach agro turystycznych.

Piła, dnia 02.06.2020 roku
Zarząd Klubu :

Prezes
Kazimierz Sadowski
Wiceprezes Agata Janicka
Wiceprezes Arkadiusz Druszcz
Sekretarz
Apolinary Teleżyński
Skarbnik
Sylwia Pierzchała
Podano do informacji Członków Klubu jako materiał pod dyskusję i podjęcie
uchwały w celu zapisu w statucie i przesłaniu do KRS, na stronie www.icpila.eu
oraz FAPANGE SKS -IC Pila FACEBOOK.

Kazimierz Sadowski – Prezes wolontariusz
Piła, 03.06.2020

