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PRoToKóŁ

z po§iedzenia Zarządll Lubelskiego Związkll Hodowców Koni,
w dniu 17.05.2018 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Prezes LZIil< - Bogdan Boś
- Wiceprezes

- Skarbnik

-

Jacęk Jagielski

- Wojciech Kniaziuk

CzłoŃowie Zarządu:
- Stanisław Biskup
- Gustaw Jędrejek

- Zbigniew Sokołowski

Zapro,szona przęz Prezesa Pani Helena Pudło - Radca Prawny

Nieobecny:
-

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Niedźwięcki

Pan Prezes otvvorzył posiedzenie Zarządu, przywitń zebranych

i

przedstawił porządek

posiedzenia:

1, Otwarcie posiedzenia Zarządu.

2. Przyjęcie programu obrad.
3. Odczl.tanie i przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Zapoznanie się Zarządu z planem budżetowym LZHK na rok 2018 oraz

5.

6.
7.

podjęcie przez

jego przyjęciu
Zapoznanie się Zarządu z zaproponowanym terminarzem imprez hodowl anych LZHK
w roku 20l8 oraz nadanię mu ostatecznej wersji po uwzględnieniu uwag i propozycji
Zarządu. Podjęcie przez Zarząd uchwńy o przyjęciu ostatecznego terminarza imptez
hodowianych na rok 201 8, który stanowió będzie załącznik do podjętej uchwały,
Dokonanie przez Zarząd wyboru wniosków hodowców koni, które według Zarządu
należy wysłaó na Walny Zjazd PZHK. Podjęcie przez Zarząd uchwały o przekazaniu
wybranych wniosków hodowców koni na Walny ZjazdPZHK.
Podjęcie przez Zarząd uchwały o dokonaniu aktualizacji wysokościnagtód oraz
składęk na rok 2018 w tym opłaty za dokonanie identyfikacji i rej estrowanie
koniowatego zgodnie zRozporządzeniem MRiRW z dnia 19 maja 2016 w sprawie
opłat za czynności zwięane z identyfikacją i rejestracją koniowatych (Dz.U.20|6 poz.

ZarządUchwŃy

o

748).

8.

Sprawy różne i wolne wnioski.
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pan kniaziuk zaproponował włączenie do porządku dziennego obrad następujących
tematów:

1.

2.

Ukaranie Dyrektora LZHK w zwiękl z zalecęniami pokontrolnymi,
Uchylenie wadliwie podjętych uchwał w sprawie:
- Zatrudnienia prawnika

- opłat za identyfikację koniowatych
3. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielania pełnomocnictw do:
- dysponowania środkami finansowymi LZHK
- delegowania pracowników Biura LZHK i członków Zarządu

LZHK

4.UpoważnieniedlapracownikaprzekazującegomateriałyzBiuraLZHKzawierające

lub
dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, osobołn trzecirn
organom kontrolnym,

5.Zg}oszeniedoSąduKoleżeńskiegoczłonkówLZHKdzińającychnaszkodę
Związkll
6. Zwołanie sprawozdawczego Walnego Zjazdl.
pan prezęs Bogdan Bośstwierdził, iż przedstawion e przezpana kniaziuka dodatkowe
tematy do Porządku obrad mogą byó poruszone w punkcie Sprawy różne i wolne
pan prezes dodał równieź, iż
wnioski i rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu zarządu.

porządku

brak uwag do proponowanego i przesłanego wcześniejdo członków zarządu
punktów
zebrania świadczy o akceptacji, a uwagi dotyczyć mogą jedynie kolejności
pana zbigniewa sokołowskiego
obrad. wypowiedź prezesa po parta zostŃa przęz
i Panią Mecenas Helenę Puzdro,
Pan Jędrejek wypowiedź Pani Mecenas nazwał ,,bzdurą",

obrad,
Ad. 2 Następni e przeprowadzono głosowanie nad przedstawionym Porządkiem
Głosowało7 członków Zarządu
za - 3 (B"Boś, J.Jagielski, Z.Sokołowski)
przeciw - 4 (S.Biskup, G.Jędrejek, W.Kniaziuk, R,Miedziak)

pan Jagielski zadał pytanie panu R.Miedziakowi czy pełniąc funkcję wójta Gminy
pani
może jednocześnie zasiadaó w zarządz\eLzHk. wątpliwości swoje zgłosiła takźe
Mecenas twierdząc, że w tej sprawie powinien zająć stanowisko wojewoda.
pan Roman Miedziak uzasadnił możliwośćłączenia obu funkcji gdyż jedna z nich jest
p
pisma do
funkcj społeczną. pan prezes zobowiązń anią Mecenas do napisania
ą

Kancelarii Woj ewody z prośbąowyjaśnienie tej sprawy w trybie pilnym, Zostały
i przez pana
również zg\oszone wątpiliwości co do możliwościłączenia pełnionych funkcj
Zbigniewa Sokołowskiego (zgłosili Pan W.Kniaziuk i G.Jędrejek) oraz Gustawa
Jędrejka (Prezes B.Boś),
porządku obrad
w związku z brakiem akceptacji przez większośó członków zarządl
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