PROTOKÓŁ
ZARZĄDU OZPN W NOWYM SĄCZU ODBYTEGO W DNIU 26 października

2016 R.

Obecni wg załączonej listy obecności.
Powitania przybyłych członków Zarządu dokonał Prezes OZPN Robert Koral – jednogłośnie zatwierdzono
porządek obrad tj. :
1. Otwarcie zebrania i powitania przybyłych członków Zarządu
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
3. Rozwiązanie Wydziału Futsalu OZPN Nowy Sącz
4. Zatwierdzenie Przewodniczącego Rady Seniorów
5. Zatwierdzenie składu osobowego Zarządu Rady Seniorów
6. Rozpatrzenie wniosku PPPN Nowy Targ i nadanie osobowości prawnej
7. Informacja z działalności podokręgów
8. Sprawy różne:
Następnie przystąpiono do realizacji poszczególnych pkt posiedzenia.
Ad 1.
Prezes Robert Koral powitał przybyłych członków Zarządu
Ad 2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
Prezes Robert Koral omówił sprawę rozgrywek futsalu w sezonie 2016/17. W związku z brakiem
możliwości skorzystania z hali sportowej MOS i R Nowy Sącz ,rozgrywki w tym sezonie zostają
zawieszone.
Antoni Ogórek stwierdził, iż w takim przypadku należy rozwiązać Wydział Futsalu, a rozgrywki
pozostałe są prowadzone przez Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego czy też przez Wydział Piłkarstwa
Kobiecego. Sprawa rozwiązania WF została pozytywnie zaakceptowana przez Konwent Prezesów
Podokręgów.
Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o rozwiązaniu Wydziału Futsalu.
Ad 4
Prezes Robert Koral poinformował zebranych, iż w dniu 20.09.2016 r. odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Rady Seniorów, które dokonało wyboru Przewodniczącego Rady
Seniorów w osobie Jerzego Leszczyńskiego. Zarząd postanowił jednogłośnie podjął uchwałę o
zatwierdzenie wybranego przez RS Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Rady Seniorów na
lata 2016-2020. Sprawa zatwierdzenia Jerzego Leszczyńskiego na przew. RS została pozytywnie
zaakceptowana przez Konwent Prezesów Podokręgów.
Ad 5
Prezes Robert Koral poinformował zebranych, iż w dniu 20.09.2016 r. odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Rady Seniorów, które dokonało wyboru Prezydium Rady w osobach:
Wiesława Rutkowskiego, Zbigniewa Stępniowskiego, Władysława Mirka, Alojzego Oracza, Józefa
Mrowca, Józefa Unolda, Stanisława Ogorzałego, oraz Bogusława Szczecinę, którzy zostali wybrani
jednogłośnie. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzenie wybranego przez RS składu
Prezydium Rady Seniorów na lata 2016-2020. Sprawa zatwierdzenia składu Prezydium RS została
pozytywnie zaakceptowana przez Konwent Prezesów Podokręgów.
Ad 6
Prezes PPPN Nowy Targ Jan Kowalczyk przedstawił problemy na jakie napotyka podokręg przez brak
osobowości prawnej. Kilka podokręgów w MZPN takie kompetencje posiada. Każda sprawa załatwiana
Przez podokręg opiera się na rekomendacji zarządu OZPN oraz na samym NIP – e OZPN – u.
Zezwolenia na dokonanie wpisu do KRS OZPN Nowy Sącz PPPN Nowy Targ jako jednostkę terenową
umożliwi szybsze załatwianie wielu spraw.
Prezes PPN Gorlice Zbigniew Augustyn stwierdził, iż należałoby tę sprawę skonsultować z prawnikiem,
który rozjaśnił by nam ten temat.

Antoni Ogórek stwierdził, iż § 53 ust. 1 i 2 Statutu OZPN Nowy Sącz zezwala na posiadanie osobowości
prawnej przez podokręgi. Dlatego też Prezes Robert Koral złożył wniosek, aby konwent podjął uchwałę
o rekomendacji na Zarząd OZPN Nowy Sącz podjęcia uchwały zezwalającej PPPN Nowy Targ na
samodzielność finansową jednostki terytorialnej pod nazwą Podhalański Podokręg Piłki Nożnej w
Nowym Targu – z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul Kolejowa 61.
Prezes PPN Limanowa Stanisław Strug stwierdził, iż sprawa powyższa powinna być uregulowana dla
wszystkich podokręgów.
Po dyskusji konwent przy jednym głosie wstrzymującym podjął stosowną uchwałę.
Ad 7
1) W imieniu PPN Gorlice głos zabrał Prezes Zbigniew Augustyn:
- coraz częściej obserwuje się przedwczesne zakończenie zawodów w wyniku kontuzji zawodników (
drużyny przyjeżdżają na zawody w okrojonym składzie, dotyczy to w szczególności grup
młodzieżowych, a zdarza się to też w seniorach. Nie mamy na to wpływu. W B klasie drużyny wycofują
się na dwie , trzy kolejki wiedząc, iż od nowego sezonu musza grać w tej samej lidze gdyż nie ma klasy
niższej,
- niejednokrotnie już w czwartek widząc opady deszczu już próbują odwoływać sobotnie czy też
niedzielne mecze,
- jeżeli chodzi o turniej Tymbarku to w dalszym ciągu twierdzę, iż terminy są nie dogodne, na boiskach
jest zbyt zimno dla młodych uczestników turnieju, a na organizację tych rozgrywek na hali nie
posiadamy środków. Również regulamin nie jest dostosowany do miejscowych warunków np. : skąd
wziąć nietypowe bramki dla kategorii U – 8.
- MZPN proponuje rozgrywki halowe u siebie, gdzie wpisowe jest bardzo wysokie tj. 400 – 450 zł do
tego trzeba doliczyć dojazd 80 – 100 km. M y gramy na halach u siebie systemem 4 + 1, w Krakowie
pod balonem gramy natomiast systemem 7 + 1.
- zdobywcą Pucharu Polski na podokręgu został zespół Glinika Gorlice,
- należy przerobić stronę internetowa OZPN, gdyż jest bardzo nieczytelne,
2) W imieniu PPPN Nowy Targ głos zabrał Prezes Jan Kowalczyk:
- została powołana rada Seniorów pod przewodnictwem Józefa
- Podhale ma 4 pełnowymiarowe sale, jesteśmy za tym aby co roku inny podokręg organizował
mistrzostwa małopolski, ale MZPN na to nie wyraża zgody
- w okresie zimowym odbędzie kurs UEFA C,
- posiadamy nową grafikę strony internetowej,
- do głosu dołączył Przewodniczący WG PPPN Nowy Targ Bogusław Górnik stwierdzając, iż należy
wystąpić do MZPN a ten do PZPN, w celu zmiany przepisów przy wystawianiu zaświadczeń lekarskich
dla piłkarzy. Całkowity koszt badań zawodnika na dzień dzisiejszy to koszt około 250 zł, na co nie stać
tak zawodników jak też klubów.
3) W imieniu PPP Limanowa głos zabrał Prezes Stanisław Strug:
- podokręg ma obecnie ponad 100 drużyn piłkarskich, prowadzi rozgrywki od A klasy po skarzaty,
- podokręg prosił aby na mecze nie delegować sędziów z dalszych odległości i sprawa ta została
uregulowana,
- kluby tak jak wszędzie borykają się z problemami finansowymi,
- zorganizowany został kurs pomocy przedmedycznej, a w zimie zorganizowany zostanie kurs ds.
bezpieczeństwa na stadionach,
- podokręg zbiera chętnych na kurs UEFA C
- zostało otwarte boisko ze sztuczna nawierzchnią w Słopnicach, gdzie na inaugurację zostały
rozegrane zawody w piłce kobiecej pomiędzy małopolskim zpn a podkarpackim zpn.
-4) Antoni Ogórek – Przewodniczący WG:
- tak jak wszędzie wydział ma te same problemy z rozgrywkami, kluby nasze też borykają się z
trudnościami finansowymi,
- jeżeli chodzi o Puchar Polski to na naszym szczeblu zostało do rozegrania jedno spotkanie p.
Barciczanką, a Popradem Muszyna, jeżeli pozwoli pogoda zawody te zostaną rozegrane jeszcze w
listopadzie,

5) Stanisław Brożek Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego:
- egzaminy zostaną przeprowadzone po zakończeniu sezonu,
- obserwacje zostały z reguły już zakończone,
Ad 8
1) Prezes Robert Koral:
- informacja na temat finansów OZPN zostanie przedstawiona na najbliższym zarządzie, US, ZUS , oraz
stare zadłużenia zostały uregulowane,
- na 3 grudnia planujemy akademię z okazji 40 – lecia OZPN,
- mamy 5 kandydatów na kurs UEFA C i możemy połączyć się z PPN Limanowa w organizacji tego kursu,
2) Prezes PPN Gorlice Zbigniew Augustyn:
- nałożenie kary na klub Grybovi, to zbyt wysoka kara dla klubu, na tym meczu nic się nie działo
groźnego, nie trzeba być tak surowym dla klubów, trzeba niejednokrotnie przymknąć oko, kluby nie
mają pieniędzy aby płacić karę w wysokości 300zł.
3) Prezes PPPN Nowy Targ Jan Kowalczyk:
- 19.11 podokręg organizuje jubileusz 40 – to lecia podokręgu,
4) Prezes PPN Limanowa Stanisław Strug:
- ostatni rok jestem koordynatorem turnieju o puchar Tymbarku, z turniejem tym jest naprawdę
bardzo dużo roboty, coraz więcej centrala narzuca na nas obowiązków z którymi ciężko nam jest
poradzić,
5) Henryk Pazdur:
- przy małych klubach tworzone są szkółki piłkarskie, które nie mają żadnych dotacji, może by PZPN
dofinansował szkółki z małych miejscowości,
6) Przewodniczący KR OZPN Marian Wrona:
- w juniorach młodszych mamy tylko dwanaście drużyn, które zostały podzielone na dwie ligi, jest zbyt
mało meczy tym bardziej, że niektóre drużyny oddają mecze walkowerem,
- aby podnieść poziom lig należałoby utworzyć ligi okręgowe we wszystkich kategoriach wiekowych
złożone po dwa, trzy zespoły z każdego podokręgu.
Na tym zebranie zakończono.

Protokołował : A.O.

