Protokół z posiedzenia Zarządu
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
odbytego w dniu 28 maja 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;

Zatwierdzenie bilansu za 2017 rok;
Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików;
6. Informacja o przygotowaniach do sezonu 2018;
7. sprawy bieżące i wolne głosy;
4.
5.

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 odbytym spotkaniu Prezydium oraz
przedstawił tematykę oraz zakres podjętych zadań, którymi zajmowało się Prezydium między
posiedzeniami Zarządu, informacja dotyczyła spraw organizacyjnych i merytorycznych
związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń sportowych organizowanych przez
WZTW lub przy jego udziale;
Ad. 4 Zatwierdzenie bilansu za rok 2017;
Vce Prezes Marek Kurek przedstawił pod nieobecność Lecha Burcharda
(przewodniczącego komisji rewizyjnej) protokół z dnia 14 maja 2018 roku komisji rewizyjnej
pozytywnie opiniujący bilans oraz plan finansowy za 2017 rok (stanowiący załącznik do
protokołu);
Przyjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
– przyjęta jednogłośnie;
Ad. 5 Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików;
Prezes Aleksander Daniel pod nieobecność trenera koordynatora Błażeja Kamoli
przedstawił materiał przygotowany przez pion sportowy oraz poinformował, że wszyscy
członkowie Zarządu otrzymali pełen zestaw materiałów w formie elektronicznej, Prezes
nakreślił ogólne zasady typowania kadry wojewódzkiej i poddał pod głosowanie
zatwierdzenie proponowanej kadry wojewódzkiej;
Zatwierdzenie proponowanej przez pion sportowy kadry wojewódzkiej juniorów i
młodzików nastąpiło przez aklamacje;
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Ad.6 Informacja o przygotowaniach do sezonu 2018 ;
Vce Prezes Franciszek Kamiński poinformował, że pion organizacyjny nie przewiduje
zmian w przedstawionym w WISie okręgowym zaplanowanych wydarzeń sportowych,
ewentualne korekty regulaminów mogą nastać z chwilą poznania ilości zgłoszonych osad.
Prezes Aleksander Daniel uzupełnił, że podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenia
sportowe rozgrywane zostaną na torze regatowym Malta, Szałe oraz na rzece Warcie
ponadto odbędzie się szereg zawodów na ergometrze wioślarskim w Poznaniu i gminach
ościennych;
Ad. 7 Wolne głosy i sprawy bieżące – poruszono następujące tematy:
- zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach 140 lecia WTW Warszawa;
- obowiązkowy nadzór merytoryczny WZTW nad przebiegiem regat organizowanych na
terenie działania WZTW i publikowanych w WISie okręgowym;
- udostępnić numer telefonu komórkowego ratownika WOPR, trenerom i opiekunom
młodzieży obywającej treningi na torze Malta;

Protokołował:Sekretarz Mirosław Kozak
( podpis w oryginale)
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