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ZarząduKoła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w §tarachowicach z ózińaingści w ż018 r.

$/ tra^L.cie 2018 r. ZaruąĄKoła odbył 10 posiedzeń. Omarviano m. in.:
- stan przygotowań do zaplano spotkań Kołą ich przebiegu oraż propozycje

uchwał;
- Przygotowaria i realizację zaplancwanych imprez organizowanychprzezKoło;
- sPosób uczestniczęnia w akcjach protestacyjnych organizowanych przez

Stowarzyszęnie oraz Federacj e Stcwarzyszęń Służb Mundurowych;_ sprawy bieĘce.
W mąrcu 2018 r. zorganizowano Walne Zebranię Koła, które m.in. sprecyzowało zadańa
dla 7.ałrądu Koła do realizacji w 2018 r. Przedstawiono §prawozdanie zrealizaĄiplanów
i deiałalności Koła w 2017 t. Zarąd, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uzyskał
absolutorium za Lata AaU * 2017 omzza poprzedni rok.
Uczestnicryliśmy w obchodach świąt pństwowych organizowanych ptzez Prezydenta
miasta Staraęhowi ce §ła7, Komęndanta Powiatowego Policji.
W związku z budową nowęgo obiektu ,,I\{acDonalda" w Starachowicach na terenie, gdzie
organizowane byŁy przez n&sze Koło amatorskie zalvod}i samochodowe, w 2018 r. nie
przeprowadzono tej imprezy.
Zaruąd Koła w dniu 20 grudnia 2018 r. podjął jednomyślną uchwalę o skreśleniu z listy

członkóvr stowarryszenia sześciu osób .. uzasadnienię w treści uchwały.
Zarząd Koła wysĘpił w imieniu dwóch osób * członków Stowarzyszenią o udzielenie
Pomocy fmansowej z funduszu socjalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Kieicach. Pomoc zostńa ptzyznana.
Aktualnie Koło w Starachorłricachzrzesza 23 osoby, w Ęm jeden człcnęk wspierający.
Zarąd Koła był reprezerrtowany we władzach wojewódzkich Stowarzyszenia ptżęz
Prezesa Koła Tadeusza Grudniewskiego, który w 2018 r. brał udzińw 6-iu posiedzeniach
PrezYdium ZW SEiRP w Kięlcach orazw Ąeździe ZW SEiRP. Informacje o decyzjach
PodjętYch podczas tych posiedzeń byĘ na bieżąco przekazywane członkom Koła.
W dniu 16.11.2018 r. zorganizowano spotkanie człoŃów Koła o charałterze
integracyjnym, Wśród zaproszonych gości był Przewodnięzący Koła Terenowego-Emerytów i Rencistów NZZP w Starachowicach kol. Janusz Kowalęwski.
Utrzymywano stałą wspoĘrace zZarządem Terenowym Emery.tów i Rencistów NSZZ
połicjantów w starachowicach, m. in. wspolnie zbieĄąc podpisy w akcjach
protęstacyjnych.
Na rł'niosekZatądu Koła, Prezes Zarządl Głównego Stowarzyszenia Antoni Duda
uhonorował dwie osoby /§/. Jarosza i A. Chrnielal dyplomami Uaraniazaznacząęy
wkład w pracę.


