
Protokół zebrania zarządu MZJ 04.02.2019

Lista obecności:

Agnieszka Wasilewska

Jagoda Turczyńska

Marta Polaczek-Bigaj

Jacek Wodyński

Jacek Wisłocki

Łukasz Wituchowski

Michał Ziębicki

Karol Gardulski (telekonferencja)

Zaproszeni goście: Anna Schoen-Pyrek

Protokolant: Karol Gardulski

Zebranie zarządu odbyło się na terenie KJK Szary w Michałowicach.

Na  wstępie  omówiono  sprawy  organizacyjne  dotyczące  zakończenia  sezonu  2018.  W
międzyczasie podano kluby oraz nazwiska osób wyróżnionych za osiągnięcia w minionym sezonie.

Następnie  na  drodze  tajnego głosowania  podjęto  decyzję  o  przyjęciu  w  poczet  członków
zarządu pani Ewy Sołek-Kowalskiej, pani Ewa będzie pełniła funkcję opiekuna dyscypliny sportowe
rajdy konne.

Postanowiono przyznać stypendium w wysokości 370zł/osobę na pokrycie kosztów transportu
dla uczestników zimowego zgrupowania na terenie Folwark Konny Wiktorowo z Janem Ratajczakiem
w terminie 12-19.01.2019. Jak również przeznaczyć kwotę 1000zł na materiały promocyjne MZJ.

Zarząd podjął  również  decyzję  o  ustanowieniu  stanowiska menagera  do spraw promocji  i
reklamy który będzie zajmował się pozyskiwaniem dofinansowań i grantów.

Zaplanowano  również  ze  środków  budżetowych  przeznaczonych  na  konkurencję  WKKW
przeznaczyć pieniądze na dofinansowanie boksów oraz udziału w szkoleniu Cross na hali dla członków
kadry małopolski WKKW w terminie 16-17.03.2019 w KJ Facimiech.



Uchwały:

261/02/2019

Zarząd małopolskiego związku jeździeckiego zatwierdził listę osób wyróżnionych za sezon 2018 w 
dyscyplinie skoki przez przeszkody.

Zawodnicy:

Marta Wypiór - KJK Pod Żubrem - 3 m  OOM - kuce

Olga Skrobacz - WLKS Krakus - 1 m OOM - konie

Daria Pietrzak - KJK Pod Żubrem - 2 m OOM - konie

Zuzanna Kuc - KJK Pod Żubrem - 3 m PP Dzieci II

Monika Grundkowska - WLKS Krakus - 3 m MPMł.J

Szymon Najdzionek - WLKS Krakus - 4 m MPJun

Trenerzy: Oleg Badałow, Krzysztof Koziarowski, Tomasz Włodarski, Krzysztof Leśniak

8 głosów za

262/02/2019

Zarząd małopolskiego związku jeździeckiego zatwierdził listę osób wyróżnionych za sezon 2018 w 
dyscyplinie sportowe rajdy konne. 

Zieliński Ryszard

Lubera Jolanta

Sajdak Tadeusz

8 głosów za

263/02/2019

Zarząd małopolskiego związku jeździeckiego zatwierdził listę klubów wyróżnionych za sezon 2018.

WLKS Krakus Swoszowice

KJK Pod Żubrem 

Fundacja dowolnie na koń

8 głosów za



264/02/2019

Zarząd na mocy § 23 pkt 3 statutu podjął uchwałę o dokooptowaniu na członka zarządu na miejsce 
zwolnione po rezygnacji pani Żanety Franik, pani  Ewy Sołek-Kowalskiej i powierzył jej funkcję 
opiekuna dyscypliny Sportowe Rajdy Konne

8 głosów za

265/02/2019

Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu stypendium w wysokości 370zł/osobę dla uczestników zimowego
zgrupowania na terenie Folwark Konny Wiktorowo z Janem Ratajczakiem w terminie 12-19.01.2019

8 głosów za

266/02/2019

Podjął uchwałę o przeznaczeniu kwoty 1000zł na materiały promocyjne MZJ.

8 głosów za

267/02/2019

Zarząd podjął decyzję o ustanowieniu stanowiska menagera do spraw promocji i reklamy który będzie
zajmował się pozyskiwaniem dofinansowań i grantów

8 głosów za

268/02/2019

Zarząd podjął uchwałę przyznaniu stypendium na pokrycie kosztów boksów oraz udziału w szkoleniu 
Cross na hali dla członków kadry małopolski WKKW w terminie 16-17.03.2019.

8 głosów za


