
PGW - 30/2012

Rzeszów, dnia 6  marca 2012 roku

Przewodniczący Regionów 
Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej
Członkowie Prezydium PGW
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Kol. Tadeusz Barański
Kol. Rafał Tymoszczuk
Kol. Władysław Wołoszyn

                                                   
Na podstawie z  § 57 Regulaminu Działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska  

zgodnie z uchwałą nr 2/2012  z dnia 2 marca 2012 roku (ldz. PGW-24/2012)  Prezydium Zarządu Podkarpackiej  
Grupy Wojewódzkiej IPA zapraszam na Roczne Zebranie Zarządu PGW w dniu  19 marca  2012 roku  na godzinę 
14 –tą do  świetlicy KWP w Rzeszowie przy ul Dąbrowskiego 30. 

 
Proponowany program zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania, ustalenie trybu głosowań nad uchwałami.
3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie (zatwierdzenie) protokółu z Zebrania Zarządu z dnia 25 października 2011 roku – referent kol. Jacek  

Rzepa.
5. Przedstawienie  informacji  o  realizacji  przez  Prezydium  Zarządu  i  Przewodniczących  Regionów  zadań  

wyznaczonych przez uchwały  Zarządu z lipca i października 2011 roku  oraz pism Prezesa PGW ze stycznia  
2012  roku  –  sprawozdawcy:  członkowie  Prezydium  zgodnie  z  zakresem  obowiązków  i  wyznaczonymi 
zadaniami w uchwale Prezydium.

6. Informacje  przewodniczących  Regionów  IPA  z  działań  podejmowanych  w  2011  roku  oraz  przedstawienie 
planowanych przedsięwzięć na rok 2012.

7. Odniesienie się prezesa PGW IPA do przedstawionych informacji przez  przewodniczących    Regionów
8. Podjęcie uchwał (po wcześniejszym przedłożeniu na FTP ich projektów) w sprawach:

a) dofinansowanie Regionu Rzeszów KWP-zlot motocyklowy
b) ordynacja wyborcza – zmiana
c) przyjmowanie członków IPA spoza PGW
d) rozdziału środków finansowych  z odpisów 1% podatku dla IPA
e) zwołania Zebrania Delegatów PGW.

9. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań:
a) merytorycznego Prezydium Zarządu – referent kol. Marian Majowicz



b) finansowego  i  bilansu  Grupy  –  referent  kol. Władysław Marszałek.
c) informacji dotyczącej przychodów i wydatków w 2011 roku – referent kol. Władysław Marszałek
d) przyjęcie do wiadomości   sprawozdań Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 

10. Wnioski Komisji Rewizyjnych w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Prezydium oraz preliminarza.
11. Zatwierdzenie   planu finansowego PGW składającego się z wykonania budżetu w 2011 roku i  uchwalenie  

preliminarza na 2012 rok.
12. Ustalenie kierunków działań oraz  szczegółowych zadań PGW.
13. Ustalenie szczegółów obchodów  20-lecia IPA na Podkarpaciu.
14. Rozpatrzenie  sprawy  rozliczania  delegacji   członków  Zarządu  i  Prezydium  Zarządu  biorących  udział  

w posiedzeniach organów statutowych Grupy i Regionu.
15. Wolne wnioski – głosowanie nad złożonymi wnioskami. 
16. Zamknięcie zebrania. 

W przypadku wnoszenia do porządku obrad spraw rodzących skutki finansowe oraz, których rozpatrzenie  
może  wymagać  przygotowania  dokumentów  i  interpretacji  prawnych   wnioski  należy  składać  na  piśmie 
(elektronicznie na mój adres) w terminie co najmniej 7 dni przed zebraniem (wzór w załączeniu).

Członkowie  Zarządu  lub  osoby  ich  zastępujące  biorące  udział  w  Zebraniu,  uprawnione  do  rozliczenia  
delegacji,  a   chcące  otrzymać  zwrot  kosztów   w  dniu  Zebrania  zobowiązani  są  do  przesłania  elektronicznie  
(w formacie pdf.) wniosku (wzór w załączeniu) o wyrażenie zgody na przejazd samochodem co najmniej na 3 dni 
przed posiedzeniem Zarządu. 

1. Rozliczenie delegacji następuje po najniższych kosztach.
2. Nie będą  wyrażane zgody na przejazd samochodem osób pojedynczych, jeżeli koszt jest wyższy niż przejazd  

pociągiem osobowym II klasy, autobusem (pośpiesznym) lub busem.
3. Wnioski złożone po terminie   będą rozpatrywane na  następnym najbliższym posiedzeniu Prezydium Zarządu  

PGW.

sporz. w 1-nym egz.
przesłano e-mailem

kol. Ludwik Oczoś – za pośrednictwem kol A. Krukara
kol. Władysław Marszałek – za pośrednictwem kol. I. Drozdowskiej 
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