Protokół z posiedzenia Zarządu
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
odbytego w dniu 05 lutego 2018 roku w siedzibie WSS w Poznaniu
__________________________________________________________________
Obecni wg załączonej listy;
Porządek posiedzenia:
1. Przyjecie porządku posiedzenia;
2. Przyjecie Protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Informacja o pracach Prezydium;
4. Zatwierdzenie WIS-u WZTW w 2018 roku;
5.

Przyjęcie bilansu za 2017 rok;

6. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2018;
7. sprawy bieżące i wolne głosy;

Przebieg:
Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad:
Prezes Aleksander Daniel przedstawił porządek posiedzenia Zarządu, który został
przyjęty jednogłośnie;
Ad. 2 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Prezes poinformował o przekazaniu protokółu drogą elektroniczną oraz zaproponował
odstąpienie od odczytania protokołu; wobec braku uwag protokół przyjęto;
Ad. 3 Informacja o pracach Prezydium;
Prezes Aleksander Daniel poinformował o dwukrotnym spotkaniu Prezydium oraz
nakreślił tematyczny zakres podjętych zadań, którymi zajmowało się Prezydium między
posiedzeniami Zarządu, informując o bieżących sprawach organizacyjnych i merytorycznych
związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń sportowych organizowanych przez
WZTW lub przy jego udziale, podkreślając prace związane z podsumowaniem sezonu,
regulaminami zawodów, przygotowaniem bilansu oraz planu finansowego;
Ad. 4 Przyjęcie bilansu za rok 2017;
Pan Bogdan Kochner Gł. Księgowy WZTW przedstawił propozycje sprawozdania
finansowego za rok 2017, w komentarzu przedstawił bilans rachunku zysków i strat wraz z
informacją dodatkową, bilansstanowi załącznik do uchwały. Prezes zaproponował przyjęcie
uchwały stanowiącej załącznik do protokołu;
Przyjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok –
przyjęta jednogłośnie;
Ad. 5 Zatwierdzenie planu finansowego na 2018 rok;
VcePrezes Marek Kurek przedstawił plan finansowy przedstawiając główne tezy
wynikające z planowanych rozchodów i przychodów wskazując jednoczesny wzrost kosztów
wynikający z planowanej zmiany siedziby WZTW,pełen plan stanowi załącznik do
uchwały.Prezes zaproponował przyjęcie uchwał stanowiącej załączniki do protokołu;
Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na 2018 rok –
przyjęta jednogłośnie;
Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia wysokości opłat startowych w sezonie
2018 rok – przyjęta jednogłośnie;
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Ad.6 Zatwierdzenie Wioślarskiego Informatora Sportowego na 2018 rok;
VcePrezes Franciszek Kamiński poinformował, że propozycja WIS-u została
skonsultowana ze środowiskiem sportowym zrzeszonym w strukturach WZTW oraz, że pełen
tekst WIS-u dostępny jest na stronach internetowych okręgu.Prezes zaproponował przyjęcie
uchwały stanowiącej załącznik do protokołu;
Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia WIS-u WZTW na rok 2018 – przyjęta
jednogłośnie;
Ad. 7 Wolne głosy i sprawy bieżące – poruszono następujące tematy:
- rewizyta zawodników z francuskiej miejscowości Remmes;
- mistrzostwa Miasta Poznania na ergometrze wioślarskim w dniu 10 marca 2018 roku w auli
Politechniki Poznańskiej;
- otwarcie sezonu w dniu 07 kwietnia 2018 roku na przystani TW Polonia (termin może ulec
zmianie ?);
-podsumowanie szkolenia zawodników, trenerów i działaczy w temacie bezpieczeństwa na
torze regatowym;
- propozycja szkolenia na temat komunikacji międzyludzkiej dotyczący pionu szkoleniowego;
- informacja o obowiązujących przepisach dot. przystani klubów wioślarskich w zakresie
wymaganego wyposażenia BHP;
- wniosek o przyjecie w szeregi WZTW klubu UKS Brdów;
- 100 lecie PZTW i 95 lecie WZTW;

Protokołował:Sekretarz Mirosław Kozak
( podpis w oryginale)
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