
Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W dniu 21 listopada 2013 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia z udziałem skarbników kół.

  

Posiedzenie to miało charakter bardzo roboczy bowiem potrzebę jego zwołania dostrzegali
prezesi niektórych kół (między innymi Józef Litwin - prezes koła w Sanoku, kierowniczka Sekcji
Socjalnej a zarazem przewodnicząca Komisji Socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji Pani
Grażyna Pieróg) a także Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, które uznało iż należy omówić
jeszcze przed końcem roku problemy nurtujące zarządy kół zwłaszcza o charakterze
socjalno-bytowym, finansowym i inne problemy organizacyjne w tym też przygotowanie do
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach, która przypada na I kwartał 2014 roku oraz do
Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów.

  

W wystąpieniu wprowadzającym Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal nakreślił cel
posiedzenia, jego tematykę oraz główne i najważniejsze problemy podejmowane w minionych
miesiącach bieżacego roku przez Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i
zarządy kół rezerwując ich szczegółowe omówienie na plenum ZW planowanym w miesiącu
styczniu 2014 r. przeznaczając czas na omówienie problemów wprowadzonych do porządku
obrad i dyskusję.

  

W obszernym wystąpieniu kierowniczka Sekcji Socjalnej KWP Grażyna Pieróg omówiła sposób
wykorzystania funduszu socjalnego za bieżacy rok oraz założenia do planu tego funduszu rok
2014. Poprzez pryzmat składanych wniosków o przyznawanie świadczeń z funduszu
socjalnego wskazywała na popełniane błędy w ich sporządzaniu, często  brakującej
dokumentacji a także przypomniała o wymogach formalnych sporządzanych dokumentów,
rozliczania się przez zarządy kół z dofinasowywania spotkań, wycieczek i innych form działania
z funduszu socjalnego. Wymieniano też doświadczenia z tego zakresu z uczestniczącym w
spotkaniu Wiceprezesem Zarządu Głównego Jerzym Krawczykiem, który przekazał sposoby
dofinansowywania działań z funduszu socjalnego w województwie małopolskim i podjętych
działaniach Zarządu Głównego w celu ujednolicenia treści regulaminu funduszu socjalnego dla
jednostek Policji w kraju.

  

Sprawy dotyczące ubezpieczenia zbiorowego w PZU na życie wstępnie przedstawiła
koordynator Zarządu Wojewódzkiego Stefania Rosińska a szerzej omówiła je i odpowiadała na
pytania z tego zakresu uczestnicząca w spotkaniu członek Prezydium Zarządu Głównego i
zarazem opiekun z jego ramienia wojewódzkiej organizacji na Podkarpaciu Józefa Łozińska.

 1 / 3



Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie

  

Sprawozdanie finansowe Prezydium Zarządu Wojewódzkiego za okres od 01.01.2013 do
31.10.2013 r. oraz informacje o opłacaniu składek członkowskich za wymieniony okres a także
przychody za Biuletyny Informacyjne w 2013 r. przedstawiła skarbnik ZW Irena Kozak, która
wskazała na pewne uchybienia w sprawozdaniach finansowych przekazywanych przez zarządy
kół do Zarządu Wojewódzkiego.

  

Z informacją o działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wystąpił jej przewodniczący
Stanisław Myśliwiec oceniając pozytywnie działalność w zakresie finansów Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego a także komisji rewizyjnych kół.

  

Administrator do spraw informacji internetowych Zarządu Wojewódzkiego Bogusław Trzpit
omówił sposób przekazywania informacji z działalności kół na stronę internetową Zarządu
Wojewódzkiego oraz do Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego.

  

Plenum podjęło dwie uchwały:

  

1. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach
oraz przygotowań do odbycia VI Wojewódzkiego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Delegatów, w której określone zostały zadania dla zarządów kół i Prezydium ZW na okres
kampanii sprawozdawczo-wyborczej

  

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego za 10 miesięcy bieżącego roku oraz informacji o opłacaniu składek
członkowskich i przychodów ze sprzedaży biuletynów w 2013 r., w którym równieżwyrażono
uznanie za merytoryczną działalność Skarbnika.

  

Uchwały te przedstawił I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Bolesław Pezdan.

  

Na zakończenie Prezes Wiktor Kowal zaapelował do prezesów zarządów kół o przyznanie 
różnej formie wyróżnień podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych dla członków
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ustepujących zarządów i aktywność innych osób podczas minionej kadencji.
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