PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KONWENTU PREZESÓW PODOKRĘGÓW OZPN W NOWYM SĄCZU
ODBYTEGO W DNIU 25 stycznia 2017 R.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Powitania przybyłych członków Konwentu Prezesów Podokręgów dokonał Prezes OZPN
Robert Koral, na
zebraniu obecny był wiceprezes MZPN w Krakowie Zbigniew Lach – jednogłośnie zatwierdzono porządek
obrad tj. :
1. Otwarcie zebrania i powitania przybyłych członków Konwentu oraz zaproszonych gości
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Konwentu
3. Informacja o sytuacji finansowej OZPN Nowy Sącz
4. Omówienie Kalendarza imprez na 2017 r.
5. Omówienie planu działania OZPN Nowy Sącz na 2017 r.
6. Omówienie planu finansowego na 2017 r.
7. Omówienie regulaminu pracy biura OZPN Nowy Sącz
8. Omówienie regulaminu wynagradzania pracowników OZPN Nowy Sącz
9. Omówienie regulaminu turnieju Żaków i Skrzatów
10. Omówienie spraw związanych z opłatami za obserwatorów
11. Sprawy finansowe związane z halowymi finałami OZPN Nowy Sącz
12. Sprawy różne:
Następnie przystąpiono do realizacji poszczególnych pkt posiedzenia.
Ad 1.
Prezes Robert Koral powitał przybyłych członków Konwentu, oraz wiceprezesa MZPN Zbigniewa Lacha
Ad 2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Konwentu został odczytany i przyjęty bez uwag.
Ad 3.
Informację o stanie finansów OZPN Nowy Sącz złożył Prezes Robert Koral – na koncie bankowym
związek posiada 5 800 zł, w kasie jest gotówka w wysokości 100 zł. Kluby mają zadłużenie w stosunku
do OZPN Nowy Sącz w wysokości 30 200 zł, największymi dłużnikami jest Kolejarz – 5 502 zł, Korzenna
2 647 zł, Sandecja 8 362 zł, Orzeł Wojnarowa 2 422 zł, Poprad Muszyna 3 000 zł, Dunajec 5 472 zł,
pozostałe kluby mają zadłużenie w wysokości od 300 – 1000 zł. Kluby zobowiązały się do zapłaty
zaległości po otrzymaniu dofinansowania z samorządów. Po dyskusji zobowiązano do bardziej
rygorystycznego ściągania należności zwłaszcza przy dokonywaniu zmian barw klubowych
zawodników.
Ad 4.
Po krótkiej dyskusji Konwent postanowił rekomendować na Zarząd do zatwierdzenia Kalendarz imprez
na 2017 r.
Ad 5.
Po krótkiej dyskusji Konwent postanowił rekomendować na Zarząd do zatwierdzenia Plan działania
OZPN na 2017 r.
Ad 6.
Po krótkiej dyskusji Konwent postanowił rekomendować na Zarząd do zatwierdzenia Plan finansowy
na 2017 r.
Ad 7.
Po dyskusji postanowiono wykreślić zapisy Regulaminu Pracy Biura zawarte w rozdziale III § 6 ust. 8 j)
o treści: po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej
oraz w ust. 8 l) o treści: lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji
związkowej. Pozostałe zapisy ust 8 pozostają bez zmian. Po naniesieniu poprawek postanowiono
jednogłośnie rekomendować na Zarząd Regulamin Pracy Biura OZPN Nowy Sącz do jego zatwierdzenia.

Ad 8.
Jednogłośnie Konwent postanowił rekomendować do zatwierdzenia przez Zarząd OZPN Nowy Sącz
Regulamin Wynagradzania Pracowników OZPN Nowy Sącz
Ad 9.
PPN Limanowa podjął decyzję o przeprowadzeniu finałów okręgowych w kategorii Żaków i Skrzatów.
Turniej planowany jest na dzień 25 luty 2017 r. Konwent postanowił rekomendować na Zarząd do
zatwierdzenia stosowny regulamin.
Ad 10.
Prezes OZPN Nowy Sącz Robert Koral poprosił Prezesów PPN o analizę i pomoc w opłacie za
obserwatorów prowadzących obserwacje w klasie okręgowej. Koszt całkowity obserwacji dla tut.
Związku to około 15 tysięcy złotych na sezon. Prezes Robert Koral podziękował za zrozumienie i pomoc
w tym temacie ze strony prezesa Jana Kowalczyka, który pokrył w jesieni 15 delegacji w klasie
okręgowej. Sprawa ta zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Konwentu.
Ad. 11
W związku ze zwiększonymi kosztami organizacji finałowych, halowych turniejów o mistrzostwo OZPN
Nowy Sącz Konwent podjął uchwałę o rekomendacji na Zarząd o zobligowaniu klubów uczestniczących
w finałach o dofinansowaniu organizacji tych mistrzostw w wysokości 50 zł od drużyny.
Ad 12
W tym pkt zostało odczytane pismo MKS Sandecja z prośbą aby sędziowie dla klubu wystawiali
delegacje z kosztami uzyskania dochodu. Po dyskusji Konwent podjął uchwałę o rekomendacji na
Zarząd o podjęcie uchwały w tej sprawie i uregulowanie jej na całym terenie działania OZPN Nowy
Sącz, czyli wystawiania delegacji z kosztami uzyskania przychodu dla każdego klubu.
Na tym zebranie zakończono.
Protokołował A.O.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował : A.O.

