
Protokół zebrania zarządu MZJ 4.12.2018

Zebranie Zarządu odbyło się dnia 4 grudnia 2018 w formie telekonferencji.

Lista obecności:

1.Jagoda Turczyńska

2.Marta Polaczek-Bigaj

3.Jacek Wodyński

4.Jacek Wisłocki

5. Michał Ziębicki

6.Karol Gardulski

7. Łukasz Wituchowski

obecni członkowie komisji rewizyjnej: Krzysztof Koziarowski

Protokolant: Jagoda Turczyńska

Zarząd ponownie dyskutował nad sprawą zasad powoływania Kadry Małopolski 2019. Ustalono, 
że kol. Wituchowski i Ziębicki przedstawią na najbliższym posiedzeniu Zarządu swoje propozycje. 

W terminie wskazanym w konkursie na organizację Mistrzostw Małopolski zgłosił się tylko jeden
organizator w związku z czym Zarząd postanowił o przedłużeniu terminu zgłoszeń do konkursu do dnia
10.12.2018.  W związku z powyższym uchwalenie kalendarza MZJ 2019 zostało przełożone na kolejne
zebranie zarządu które odbędzie się dnia 11.12.2018.

Uchwała 243/12/2018

Zarząd MZJ przedłuża termin na składanie ofert na organizację Mistrzostw Małopolski do dnia 10.12.2018

ZA: 5

PRZECIW: 1

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1

Zarząd  rozstrzygnął  konkurs  na  dofinansowanie  szkoleń  ogłoszony  uchwałą  231/10/2018.  W
terminie przewidywanym w konkursie tj. do dnia 31.11.2018 zgłoszono łącznie 7 szkoleń. Ze względu na
braki  formalne  2  szkoleń  uchwałą  242/12/2018  przedłużono  termin  składania  wniosków  do  dnia
3.12.2018.  W drugim terminie  uzupełniono braki  1  szkolenia,  a  co za  tym idzie  Zarząd  rozstrzygając
konkurs rozpatrywał 6 kompletnych wniosków:

1. Equestrian English, KS Faruk – szkolenie z zakresu słownictwa związanego z jeździectwem w języku
angielskim

2. Fizjologia wysiłku fizycznego Konia w treningu rajdowym, Fundacja Dowolnie na Koń! -  szkolenie z
zakresu treningu koni w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne

3.  Skokowe  Podhale,  KJ  Czarny  Dunajec  -  szkolenie  z  zakresu  podstaw  treningu  koni  i  jeźdźców  w
dyscyplinie skoki przez przeszkody



4. Czworoboki Szkoleniowe z Małgorzatą Pawłowską, KJ Facimiech -  szkolenie z zakresu treningu koni i
jeźdźców w dyscyplinie ujeżdżenie

5. Czworoboki Szkoleniowe ze Sławomirem Pietrzakiem, KJ Facimiech -  szkolenie z zakresu treningu koni i
jeźdźców w dyscyplinie ujeżdżenie

6. Cross szkoleniowy, KJ Facimiech – 2000 zł  -  szkolenie z zakresu treningu koni i jeźdźców w dyscyplinie
WKKW

Uchwała 244/12/2018

Zarząd  MZJ  podjął  uchwałę  o  rozstrzygnięciu  konkursu  na  organizację  szkoleń  i  przyznaniu
dofinansowania 5 szkoleniom, oraz ogłasza drugą turę naboru wniosków do dnia 10.12.2018 na kwotę
2500 zł.

1. Equestrian English, KS Faruk - 2000 zł

2. Fizjologia wysiłku fizycznego Konia w treningu rajdowym, Fundacja Dowolnie na Koń! - 1000 zł

3. Skokowe Podhale, KJ Czarny Dunajec – 455 zł

4. Czworoboki Szkoleniowe z Małgorzatą Pawłowską, KJ Facimiech – 2000 zł

5. Cross szkoleniowy, KJ Facimiech – 2000 zł.

ZA: 3

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: 2

PRZECIW: 1

Uchwała 245/12/2018

Zarząd MZJ podjął reasumpcję uchwały nr. 224/08/2018:

"Zarząd podjął uchwałę o wysokości dofinansowania transportu na Finały OOM w wysokości 250 zł na
parę w dyscyplinach A, B i C"

na treść:

Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu zawodników uczestniczących w Finałach OOM w formie 
stypendium w wysokości 250 zł na parę w dyscyplinach A, B i C. 

ZA: 6

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: 0

PRZECIW: 0


