
Warszawa, dnia 17.02.2010 r.

Uchwała KS nr 27 a /17/02/2010
w sprawie ustalenia ceny minimalnej dla sprzedaży szybowca 

depozytowego AP Jantar 2B SP-2585 znajdującego się w dyspozycji 
Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego.

Po  przeanalizowaniu  dostępnych  opinii  dotyczących  aktualnej  wartości  szybowca 
depozytowego  Jantar  2B  SP-2585,  członkowie  Komisji  Szybowcowej  Aeroklubu  Polskiego 
niebędący zainteresowani w potencjalnym jego zakupie, ustalili minimalną cenę sprzedaży ww. 
szybowca na kwotę:

22900 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) złotych

Uzasadnienie: Komisja Szybowcowa podczas ustalania ceny minimalnej, za którą możliwa będzie 
sprzedaż  szybowca  Jantar  2B  SP-2585  ograniczyła  swój  skład  do  tych  członków, 
którzy nie dopuszczali możliwości wzięcia udziału w aukcji. Cena minimalna została 
ustalona w celu nie dopuszczenia do sprzedaży szybowca po cenie niższej, niż jego 
realna wartość.

Za realizację uchwały Komisji Szybowcowej odpowiada: Jacek Dankowski.

Uchwała KS nr 27 a /21/01/2010 wchodzi w życie w dniu uchwalenia, a jej pełna publikacja 
możliwa będzie po osiągnięciu lub przekroczeniu ww. kwoty podczas aukcji sprzedaży szybowca 
Jantar 2B SP-2585 albo po zakończeniu aukcji (jeżeli zwycięska oferta będzie od niej niższa).

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w ”Protokóle nr 27 a /17/02/2010 głosowania 
podczas telekonferencji”. 

      

Przewodniczący podkomisji ds. technicznych 
Komisji Szybowcowej AP

Warszawa, dnia 17.02.2010 r.   
         Marcin Błuś



X
X

X
X

X

X
X

X
X

4 0 0 5

 - w sprawie ustalenia ceny minimalnej w wysokości 
22900 PLN dla sprzedaży szybowca depozytowego AP

Jantar 2B SP-2585 znajdującego się w dyspozycji
Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego.

Uchwała KS nr 27 a /17/02/2010

Tomasz Rubaj Wziął udział w aukcji

KOMISJA SZYBOWCOWA AP
PROTOKÓŁ KS nr 27 a /17/02/2010  z głosowania podczas telekonferencji

przeprowadzonej w dniu 17.02.2010 r.

Głosowanie następującej uchwały:

Uzasadnienie, uwagi lub zdanie odrębne

Karol Staryszak Wyraził chęć uczestniczenia w aukcji

Jacek Dankowski

Nie brał 
udziału w 

głosowaniu

Głos 
przeciwko 
przyjęciu 
uchwały

Wstrzymał 
się od głosu

Głos za 
przyjęciem 

uchwały

Michał Lewczuk Wziął udział w aukcji

Artur Rutkowski

Zgadzam się na przyjęcie ceny minimalnej (...) 22900 PLN. 
Kwota ta jest wyższa od tej którą proponowałem i co do 
słuszności której jes tem przekonany, ale uważam, że mieści się 
ona w zakresie akceptowalnego dla mnie kompromisu.

Marcin Błuś
Leszek Staryszak Wyraził chęć uczestniczenia w aukcji

Sławek Panasiuk

Protokół sporządził:

Adam Markowski

Podsumowanie:

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 27 a /17/02/2010 została przyjęta.

Warszawa, 17.02.2010 r.  Godzina:  23.30 Marcin Błuś


