STRESZCZENIE ZEBRANIA ZARZĄDU PZKAJ. 06.06.2015 POZNAŃ
Dnia 6 czerwca br. w Poznaniu odbyło się Zebranie Zarządu PZKaj. W zebraniu uczestniczyło 10
członków Zarządu, 2 Członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Prezes
PZKaj. Józef Bejnarowicz. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu (05.02.2015r.)
przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Na początku zatwierdzono aktualizację preliminarza na 2015 rok. Główna Księgowa I. Gajewska
omówiła zmiany w budżecie oraz ocenę, opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za
2014r. Przedstawiła również wniosek o zdjęcie z ewidencji majątku trwałego 2 komputerów i serwera
oraz wnioski o przekazanie sprzętu do klubów. Prezes PZKaj. poinformował o rozmowach ze
sponsorem w sprawie przyznania dodatkowych środków. Dodał, że priorytetem dla sponsorów są
Związki, które zdobyły złoty medal na IO w Londynie. Przedstawił również propozycję podziału
sprzętu przygotowaną przez powołaną Komisję ds. przekazania sprzętu i poinformował
o dodatkowych kajakach od sponsora NELO dla medalistów MPJ .
Prezes PZKaj. poinformował o możliwości rozszerzenia programu World Games 2017 o maraton
kajakowy. Decyzja zależy od tego czy miasto Opole podejmie się organizacji zawodów w maratonie w
ramach WG.
Rozpatrzono odwołanie I.Fidzińskiej od decyzji w sprawie pominięcia przy ustalaniu składu kadry
narodowej. Skład kadry został ustalony na podstawie obowiązującego Regulaminu powoływania do
kadry we freestyle’u w związku z czym wniosek został odrzucony jako bezpodstawny.
Zaktualizowano rejestr członków PZKaj., do którego dopisano 3 nowe kluby: UKS „Piątka” Nowa Sól,
OKK „Ploch Team” Oława oraz KK Helix Skawina. Wniosek UKS Orkan Opole nie rozstał rozpatrzony
pozytywnie ze względu na brak kompletu dokumentów rejestrowych. Z rejestru wykreślono
natomiast Ironada CCO Opole, KS Górnik Czechowice-Dziedzice oraz UKS Piława Szwecja.
W dalszej części zebrania zapoznano się z wnioskiem Stowarzyszenia Kajakarzy na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Radomiu w sprawie zwolnienia z opłaty członkowskiej, który nie został
pozytywnie rozpatrzony. Omówiono również możliwość dalszej współpracy z Polską Federacja Łodzi
Smoczych. Postanowiono zabezpieczyć medale na tegoroczne MP w Smoczych Łodziach.
Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na utworzenie Polskiego Związku Smoczych Łodzi, który będzie
działać poza strukturami PZKaj. Zatwierdzono aktualizację Regulaminu Kolegium Sędziów, nadanie
klasy związkowej sędziego B. Sokołowskiej-Kuleszy oraz odznaczeń honorowych.
Rozpatrzono również wniosek trenerów kajakarstwa niepełnosprawnych w sprawie zmiany
koordynatora w grupie para kajakarstwa, który to wniosek Zarząd oddalił na podstawie otrzymanej
informacji po odbytym spotkaniu z wszystkimi przedstawicielami parakajakarstwa którzy przyjechali
na Mistrzostwa Polski.
Na koniec omówiono przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZKaj.
w tym możliwe propozycje Przewodniczącego i składu Prezydium, a także członków Komisji
Dyscyplinarnej.
Na tym zebranie zakończono.

