
                                                                                                                                            Płock, 09.03.2016r.    
 

Protokół z Walnego Zebrania  Członków Oddziału w Płocku                      
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 

Zebranie odbyło się  dnia 9 marca 2016 roku w Klubie Prawnika  w Płocku.                      
Z uwagi na brak obecności minimum połowy Członków Oddziału w Płocku PSRWN                     
(wymóg Statutowy) w I - szy terminie o godz.17.00, Walne Zebranie rozpoczęto w drugim 
terminie  o godz. 17.30. 

 Zebranie otworzył prezes Oddziału kol. Adam Iller i zaproponował na 
przewodniczącego Walnego Zebrania kol. Janusza Rosuła, co zebrani zaaprobowali 
przez aklamację. 

 W  dyskusji projektu programu zebrania (przedstawionego w zaproszeniu z dnia 
23.02.2016 r. do członków Oddziału) ustalono jednogłośnie  przesunięcie w porządku 
zebrania, kolejność wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 Przebieg dalszego porządku zebrania jak następuje: 
1. Prezes Oddziału kol. Adam Iller odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu  

Oddziału w Płocku PSRWN w okresie jego kadencji 2013 - 2016. Podkreślono w nim 
między innymi realizację zaplanowanych corocznie szkoleń oraz wysoką frekwencję 
przy uczestnictwie także zaproszonych urzędników instytucji związanych  z obsługą 
rynku nieruchomości (pracownicy starostw powiatowych, urzędów miast i gmin  
oraz   nadleśnictw).  

2. W sprawozdaniu zaznaczono  ważne wydarzenia dla Oddziału, zwłaszcza  
zorganizowane  w dniu 6 czerwca 2014 roku, w Muzeum Wsi Mazowieckiej  
w Sierpcu (Skansen), obchody Jubileuszu XX- lecia Oddziału w Płocku PSRWN,  
w których  udział wzięło wielu znamienitych gości, w tym reprezentacje 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Starostw Powiatowych w Płocku i Sierpcu, Urzędu Miasta   
w Sierpcu  oraz Nadleśnictwa Płock. Wspomniano w sprawozdaniu o  licznych 
odznaczeniach, wyróżnieniach, listach pochwalnych przy okazji tej uroczystości, które 
stały się udziałem rzeczoznawców Oddziału w Płocku PSRWN.  
W sprawozdaniu podkreślono obecność w uroczystościach, Jubileuszu XX -lecia 
Oddziału,  zaproszonych założycieli Oddziału, utrzymujących do dziś serdeczne 
kontakty.   

3. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego kol. Małgorzata Kroczewska złożyła  
sprawozdanie z działalności SK za okres jego kadencji 2013 - 2016 r. Koleżanka 
przewodnicząca podkreśliła że brak rozpatrywanych spraw, wniesionych do SK, 
świadczy o wysokim morale członków Oddziału w realizacji działalności zawodowej 
oraz przestrzeganiu Statutu PSRWN.  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  kol. Roman Bisping odczytał sprawozdanie KR  
za okres kadencji 2013 - 2016 r. Opierając się na wynikach kontroli dokumentów 
finansowych, w tym sprawozdania sporządzonego przez Skarbnika,  przedstawił 



stanowisko KR o braku uwag i wniosków. W sprawozdaniu podkreślono dobry stan 
realizacji składek członkowskich i brak zaległości finansowych wobec ZG PSRWN. 

5. W dyskusji wskazano na potrzebę wprowadzania, do władz statutowych, młodych 
członków Oddziału.  

6. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: kol. kol. Zofia Kokoszczyńska  
i Zofia Chojnacka 

7. Przeprowadzono wybór  prezesa Oddziału; zaproponowana kandydatura  
kol. Adama Illera uzyskała w głosowaniu wynik: 12 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący.  

8. Przeprowadzono wybór członków Zarządu Oddziału, zaproponowane kandydatury: 
- kol. kol. Janusza Rosuła,  Małgorzaty Kroczewskiej, Anny Mysiak,  Sebastiana  
  Gazy,  Zofii Chojnackiej - uzyskały w głosowaniu wynik 13 głosów „za”.                
 
Skład i funkcje po ukonstytuowaniu się Zarządu Oddziału: 
- kol. Adama Illera - prezes  
- kol. Janusz Rosuł - sekretarz  - kol. Małgorzata Kroczewska - skarbnik  - kol. Anna Mysiak - członek  
- kol. Sebastian Gaza - członek  - kol. Zofia Chojnacka - członek   

9. Przeprowadzono wybór członków Komisji Rewizyjnej, zaproponowane kandydatury: 
- kol. kol. Romana Bispinga, Zofii Tłuchowskiej, Grażyny Obary-Lubowieckiej  
  uzyskały w głosowaniu wynik 13 głosów „za”. 
 Skład i funkcje po ukonstytuowaniu się  Komisji Rewizyjnej: 
- kol. Roman Bisping - przewodniczący KR 
- kol. Zofia Tłuchowska - członek KR - kol. Grażyna Obara-Lubowiecka - członek KR. 

10. Przeprowadzono wybór członków Sądu Koleżeńskiego, zaproponowane kandydatury: 
- kol. kol. Tadeusza Skrzypczyńskiego, Zbigniewa Malickiego, Zbigniewa Rychlika  
   uzyskały w głosowaniu wynik 13 głosów „za”. 
 Skład i funkcje po ukonstytuowaniu się  Sądu Koleżeńskiegou: 
- kol. Tadeusz Skrzypczyński - przewodniczący SK - kol. Zbigniew Malicki - członek SK 
- kol. Zbigniew Rychlik - członek SK. 

10.   Wybrano delegatów na Walny Zjazd PSRWN  w Gdańsku 13-14 maj 2016 r.:  
- kol. kol. Adam Iller, Janusz Rosuł, Anna Mysiak, Roman Bisping 

11.    Zakończenie Walnego Zebrania Członków Oddziału w Płocku PSRWN. 
                                                                                         Protokołował: Janusz Rosuł 


