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Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP z 28 września 2017   

Obecni członkowie Zarządu:, K.Bauer, Zb.Dubiel, K.Frank,A.Rzeczkowski, D.Szwedzki, Janusz Świtecki, B.Urysz W.Wasilewski, G.Widanka ( 9 
osób z 11 członków),  

Komisja Rewizyjna: Małgorzata Misiarz 

Nieobecni: K.Dubiel-Wuchowicz, W.Ostrowski  

 Porządek zebrania: 

1. Prezes przedstawił dokumenty, które po dyskusji zatwierdzono jednomyślnie: 

a) Program sportowy Zimowych Mistrzostw Okręgu (ZMO) – patrz zał. nr 1 
b) Nagrody finansowe i wyróżnienia za sezon letni 2017 oraz nagrody ZMO – patrz zał nr 2,3 i 4 
c) Informację o wykonaniu budżetu na koniec września br (patrz tabela poniżej) 

Rozliczenie śr UMWD za okres 22 lutego do 30 wrzesnia 2017 
  Pływanie Synchro 
  A B C D Razem A B C D Razem 
przyznane 43800,00 11479,00 20000,00 57167,00 132446,00 5222,78 17257,00   14071,22 36549,00 
wydano -40929,00 -10228,32 -8873,68 -32176,44 -92207,44 -11742,67 -10230,00 0,00 -7129,86 -29102,53 
                      
pozostało 2871,00 1250,68 11126,32 24990,56 40238,56 -6519,89 7027,00 0,00 6941,36 7446,47 
środki wł         25000,00           

Rozliczenie środków MSiT 
przyznane     40osx21dnix45 zł   37800,00   5osx21dnix45 zł     4725,00 
wykorzystane         -27085,00       brak danych   
pozostało         10715,00           

Sprawy różne: 

1) Niedawno w Krakowie zmarła Maria Jakubik, zasłużona trenerka polskiego pływania. Na pogrzebie DOZP reprezentowały 
kol.M.Gembicka i kol.D.Serafin. Zarząd składa tą drogą kondolencje najbliższej rodzinie oraz środowisku Małopolskiego OZP 
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2) Prezes poinformował o przyjęciu w poczet DOZP nowych klubów tj. „Kuźnia” i „mSwim” z Wrocławia ”Na fali” z Jawora oraz ponownej 
rejestracji skreślonych klubów tj. „Piranie” Lubin i „Champion Swimming” Legnica. Na dziś DOZP liczy 46 klubów. 

3) 28 Memoriał im.Marka Petrusewicza – kol.Widanka odbędzie się na pływalni przy ul.Wejherowskiej. Zmieniono formułę sportową. 
Szczegóły wkrótce w komunikacie na portalu megatiming.pl 

4) Dawid Szwedzki wnioskował o dofinasowanie wyjazdu reprezentacji Dolnego Śląska na zawody do St.Dizier (FRA) w kwocie max.2500 zł. 
Zarząd wyraził zgodę na pokrycie tych wydatków z środków własnych DOZP. Pozostałe koszty pokryje PZP z środków MSiT. W składzie 
ekipy znaleźli się: G.Widanka-trener, Alicja Tchórz,Dominika Sztandera,Paula Żukowska,Kornelia Fiedkiewicz,Jan Hołub i Dawid 
Szwedzki 

5) Kamil Frank poinformował o swym uczestnictwie w konferencji sędziów pływania. Nowe regulacje m.in. zabraniają tzw. nawrotu 
Lochte’iego przy przejściu z stylu klasycznego do kraula. Wprowadzono definicję „wody słodkiej”  w której notuje się rekordy pływackie. 
Dopuszcza się max. Zasolenie innymi związkami max. 3g na 1 litr. 

6) Janusz Świtecki poinformował, że wkrótce ukaże się harmonogram Dolnośląskiej Ligi Pływackiej. M.in. będzie wspólna edycja dla klas VI i 
VII 

Załączniki: 

Nr 1 – Komunikat ZMO 2017 (opubliowany osobno na www.dozp.eu) 

Nr 2 – podsumowanie sezonu letniego DOZP(opubliowany osobno na www.dozp.eu) 

Nr 3 – Propozycje nagród za sezon letni 2017 oraz w ZMO (zostanie opublikowana osobno na www.dozp.eu po uzupełnieniu przez kluby 
w rubryce „ dyplomy” po  20.10.) 

Nr 4 – Lista wyróżnionych koszulkami reprezentacji Dolnego Śląska (zostanie opublikowana osobno na www.dozp.eu po uzupełnieniu 
przez kluby w rubryce „ koszulki” po  20.10.) 

 

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono – Za Zarząd Prezes DOZP 

   


