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Sprawozdanie
ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Zwoleniu nauczycieli
wychowania fizycznego - członków związku

Porządek Zjazdu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wybór przewodniczącego obrad
Sprawozdanie Zarządu z działalności PSZS od 2008 r do 2012 roku
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusje nad sprawozdaniami- wnioski
Wybór Nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Wybór delegata na Zjazd Wojewódzki SZS
Sprawy różne

A d .l Zjazd otworzył przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Jerzy

Markiewicz, który powitał ł obecnych nauczycieli w -f oraz zaproszonych gości :Waldemara
Urbańskiego - Starostę Zwoleńskiego , Arkadiusza Sulimę - Wicestarostę Zwoleńskiego i
Krzysztofa Zaborskiego Dyrektora PSP w Paciorkowej Woli Na przewodniczącego obrad wybrano
Stanisława Leśniewskiego - długoletniego działacza SZS.
A d.2 Następnie kol. Jerzy Markiewicz - przewodniczący PSZS przedstawił sprawozdanie z
działalności Zarządu w latach 2008 -2012 .
Przewodniczący omówił sukcesy naszych uczniów w zawodach sportowych. Niektórzy uczniowie i
drużyny sportowe z naszego powiatu byli uczestnikami finałów wojewódzkich Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i zajmowali wysokie miejsca łącznie ze złotymi medalami.
Nastąpił znaczny awans szkół naszego regionu jak i całego powiatu zwoleńskiego w klasyfikacji
punktowej MIMS z. Cieszy też masowy udział naszych uczniów w zawodach, szczególnie w
biegach przełajowych.
A d .3 W dalszej części posiedzenia kolega Tomasz Kwaśnik w imieniu Komisji Rewizyjnej
przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu i zaproponował udzielenie
ustępującemu Zarządowi absolutorium ,co zostało przyjęte w głosowaniu jawnym.
A d .4 W dyskusji nad sprawozdaniami zgłoszono następujące wnioski :

zorganizować spotkanie dyrektorami, przedstawicieli gmin i powiatu na temat
finansowania zawodów sportowych,
zarząd powinien pozyskiwać fundusze unijne poprzez pisanie odpowiednich
projektów

- rozwijać sport w małych szkołach np. tenis stołowy
- podziękowania dla sponsorów zawodów sportowych
Ad.5 Następnie w głosowaniu jawnym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną PSZS w
Zwoleniu na lata 2012-2016.
Zarząd:
Markiewicz Jerzy - przewodniczący
Kwaśnik Stanisław- wiceprzewodniczący
Przepiórka Sławomir - wiceprzewodniczący
Jakóbczyk Michał - sekretarz
Cieślakowski Grzegorz - skarbnik
Mężyk Maciej
Urszula Gregorczyk
Roman Wiączek
Komisja Rewizyjna:
1. Kwaśnik Tomasz -przewodniczący
2. Arkadiusz Figura-członek
3. Hanna Kazirodek - członek
Ad.6 W głosowaniu jawnym wybrano delegata na Zjazd Wojewódzki SZS Jerzego
Markiewicza.
Po oficjalnych wyborach nowy Prezes kol. Jerzy Markiewicz przedstawił główne cele
zamierzenia działalności PSZS w Zwoleniu na lata 2012-2016.

