
Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

W dniu 24 lipca 2018 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło posiedzenie w
sprawach rozwiązywania bieżących problemów.

  

Prowadzący posiedzenie Jan Rusek - nowo wybrany prezes na VII Wojewódzkim Zjeździe
Delegatów w dniu 8 czerwca br. przedstawił tematy posiedzenia, wśród których poinformował o
udziale w spotkaniu w dniu 18 lipca w Zarządzie Głównym w sprawach dalszych losów
ubezpieczenia grupowego emerytów i członków Stowarzyszenia oraz o podejmowanych w tych
sprawach przez Zarząd Główny przedsięwzięciach. 
Informował również i udziale po raz pierwszy po wyborach w spotkaniu integracyjnym z
członkami koła w Sanoku. Odniósł pozytywne wrażenie o jego działalności.

  

Zgodnie z kolejnymi punktami posiedzenia pierwszy wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Wiktor Kowal informował o przebiegu Wojewódzkiego Święta Policji w Przemyślu oraz o udziale
przedstawicieli Stowarzyszenia /Zarządu Wojewódzkiego i kół/ w pogrzebie długoletniego
prezesa zarządu koła w Leżajsku i członka Zarządu Wojewódzkiego Władysława Bryniarskiego.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego, członków Stowarzyszenia , kolegów i przyjaciół oraz w
imieniu Zarządu Wojewódzkiego NZSS Policjantów zmarłego nad trumną pożegnał Wiktor
Kowal. Przedstawił również przyjętą przez Prezydium uchwałę mocą której powołano zespół do
spraw opiniowania wniosków kierowanych do Zarządu Głównego o pomoc finansową ze
środków pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych w składzie:
Wiktor Kowal, Stefania Rosińska i Danuta Gwóźdź. 
Przedstawił również przyjętą przez Prezydium uchwałę o powołaniu Bogusława Trzpit na
administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego na nową kadencję.

  

Prezydium przyjęło też uchwałę - przedstawioną przez sekretarz ZW Stefanię Rosińską by na
wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzielić wyróżnieniami, pochwałami Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego następujących członków Stowarzyszenia koła w Ropczycach:
Zbigniew Laskowski, Jacek Stelmach, Zygmunt Wawro, Elżbieta Kozubowska, Donisław Syniec
i Zdzisław Kwiek - za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków. 
Natomiast prezes Jan Rusek przedstawił uchwałę przyjętą przez Prezydium i podziale zadań
jego członków po VII Wojewódzki Zjeździe Delegatów.
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