
Inauguracja kampanii sprawozdawczo-wyborczej na Podkarpaciu

Na plenarnym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP odbytym 21 listopada 2013 roku w
Rzeszowie podjęta została uchwała w sprawie działań jego Prezydium w zakresie przygotowań
do VI Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów oraz walnych zebrań
sprawozdawczo - wyborczych w kołach Stowarzyszenia.
Zarząd Wojewódzki na posiedzeniu tym przyjął wzorcowy projekt regulaminu na walne zebrania
sprawozdawczo-wyborcze w kołach oraz projekt regulaminu na VI Wojewódzki
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów z zastrzeżeniem, iż będą do niego wniesione
zapisy wynikające z Ordynacji Wyborczej do władz i organów Stowarzyszenia, które przyjmie
Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013 r.

  

W podjetej uchwale Zarząd Wojewódzki przyjął terminarz i zakres działań Prezydium na okres
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w zakresie przygotowań do Zjazdu Wojewódzkiego oraz
zebrań w kołach. Nadmienić należy, iż terminy działań i zadania na ten okres określone w
uchwale Zarządu Wojewódzkiego pokrywają się - w odniesieniu do wyborów władz
wojewódzkich i zarządów kół - z zapisami Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez Zarząd
Główny.

  

Realizując zapisy statutowe i dyrektywy Zarządu Głównego oraz Zarządu Wojewódzkiego do
połowy miesiąca lutego odbyły się na Podkarpaciu zebrania sprawozdawczo-wyborcze w
dwóch kołach. W dniu 21 stycznia takie zebranie odbyło koło w Sanoku zaś 31 stycznia 2014 r.
odbyło takie zebranie koło w Krośnie. Do zarządu koła zostali wybrani: Andrzej Penar na
prezesa (dotychczasowy prezes), zaś Marek Jędrzejczyk i Edward Goleń - wiceprezesami,
sekretarzem zarządu został Marian Przytocki a skarbnikiem Albina Piotrowska. Do komisji
rewizyjnej koła wybrano Sylwię Puchalik - powierzając jej funkcję przewodniczącej oraz Irenę
Barańską i Stanisława Adamka - członkami komisji. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali
wybrani Andrzej Penar i Marek Jędrzejczyk.

  

W zebraniu wziął udział Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, który z uznaniem
odniósł się do aktywności zarządu koła powołanego w październiku 2013 roku. W zebraniu
uczestniczył zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie mł.insp.Jan Szwast oraz
przewodniczący IPA w Krośnie Andrzej Krukar.
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