
Plenum ZW SEiRP w Rzeszowie - 11.07.2013 r.

W dniu 11.07.2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie
podczas, którego otwierając obrady Prezes ZW Wiktor Kowal powitał członków Zarządu a w ich
imieniu zaproszonych na posiedzenie Podkarpackiego Komendanta Policji Pana insp.
Zdzisława Stopczyka, Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Pana Marka Ustrobińskiego,
Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP Pana Jerzego Krawczyka, Podkarpackiego
Duszpasterza Policji ks. Marka Buchmana, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego i
Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Pana Józefa Bąka, Komendanta
Miejskiego Policji w Rzeszowie Pana insp. Witolda Szczekalę, Naczelnika Wydziału
Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji Pana mł.insp. Wiesława Dybasia.

  

Posiedzenie miało charakter roboczo-okolicznościowy bowiem zbiegło się z 23-cią rocznicą
powołania tej organizacji w kraju i 16-tą rocznicą w naszym województwie. W związku z tym
Prezes W. Kowal odniósł się głównie do przedsięwzięć Zarządu Głównego i w ślad za tym do
działań struktur terenowych w zakresie obrony nabytych praw socjalno-bytowych i nie
osiągniętych zamierzonych rezultatów. Poinformował również zebranych o planowanych
dalszych ograniczeniach środowiska emerytów i rencistów w zakresie udzielania pomocy
materialnej poprzez obniżenie o połowę poziomu dotychczasowego funduszu socjalnego i
przeznaczenie jej części na aktywizację zawodową funkcjonariuszy zwalnianych ze słuzby bez
prawa bez prawa do emerytury i na prewencję rentową. Dotyczy to również funduszu
socjalnego emerytów i rencistów straży pożarnej i Straży Granicznej. Prezes W.Kowal
poinformował o podjętych przeciwdziałaniach tym zamierzeniom przez mundurowe organizacje
emeryckie podległe MSW. Podkreslił, iz mimo istnienia różnych przeszkód w działalności
Stowarzyszenia, minione 23 lata wykazały, iż organizacja ta była i jest potrzebna emerytom i
rencistom bowiem jako reprezentacja tego środowiska zdała egzamin. Data 16 lipca
ustanowiona przez Zarząd Główny "DNIEM WETERANA POLICJI" i obchodzony po raz
pierwszy w lipcu tego roku ( druga rocznica nadania Zarządowi Wojewódzkiemu sztandaru
organizacyjnego ) oraz obchodzone Święto Policji stanowią ważne daty w konsolidacji naszych
szeregów emeryckich a także przyczyniają się do pogłębienia więzi z funkcjonariuszami Policji.
Obrady uświetnił poczet sztandarowy.

  

Zabierając głos Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Stanisław
Myśliwiec w sposób rzeczowy przedstawił działalność Zarzadu Wojewódzkiego i jego
prezydium za rok ubiegły i pierwsze półrocze bieżącego roku precyzując konstruktywne wnioski
do dalszej ich pracy.

  

Następnie głos zabierali zaproszeni goście.
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W wystąpieniu swoim Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji insp. Zdzisław Stopczyk z
uznaniem odniósł się do pracy Zarządu Wojewódzkiego oraz przekazał w serdecznych słowach
życzenia z okazji obchodzonych przez Stowarzyszenie rocznic, a zwłaszcza z okazji "Dnia
Weterana Policji".

  

Wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy Krawczyk odniósł się głównie do ujemnych skutków
materialnych dla emerytów i rencistów w przypadku realizacji zapowiedzianego obniżenia o
połowę funduszu socjalnego.

  

Wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński dziękując za zaproszenie na posiedzenie z
uznaniem mówił o aktywnej działalności społecznej emerytów policyjnych na terenie Rzeszowa.

  

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Panu Markowi Ustrobińskiemu przez Wiceprezesa
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Jerzego Krawczyka z udziałem Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zdzisława Stopczyka i prezesa ZW Wiktora Kowala
odznaki " Za Zasługi dla SEiRP " z dyplomem. Stanowi to wyraz uznania dla władz
samorządowych za życzliwość i wsparcie dla Stowarzyszenia. Dyplomy uznania Zarządu
Wojewódzkiego wręczone zostały również członkom Stowarzyszenia: Władysławowi
Kretowiczowi i Adamowi Fusowi, którzy zapewniają oprawę muzyczną spotkaniom
Stowarzyszenia.

  

Biorący udział w spotkaniu Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Witold Szczekala z
okazji obchodzonych przez Stowarzyszenie rocznic w liście skierowanym do Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego napisał co przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.
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  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii  lub kliknij tutaj .  
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