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       W związku z powstała sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości 

odbycia Walnego zebrania delegatów Okręgu Tarnów stacjonarnie, Zarząd 

Okręgu Postanowił odbyć takie Zebranie w formie zdalnej poprzez 

przedstawienie najistotniejszych informacji z prac Zarządu Okręgu Tarnów, a 

szczególnie rozliczenia finansowego za rok 2020 sprawdzonego przez 

Okręgową Komisję Rewizyjna pod przewodnictwem Kolegi Mariana Posiadło z 

realizacji budżetu, które jest najbardziej interesujące wszystkich członków 

Okręgu Tarnów i stanowią podstawę udzielenia Absolutorium dla Zarządu 

Okręgu Tarnów za miniony rok oraz zatwierdzenia budżetu na rok bieżący 

będący podstawą płynnego funkcjonowania Zarządu Okręgu w kolejnym roku 

kadencji. 

       Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej Zarząd Okręgu Tarnów 

zrealizował wszystkie zadania jakie zostały przed nim postawione, odbyły się 

wszystkie zaplanowanie loty w sezonie lotowym gołębi dorosłych i gołębi 

młodych, a osiągnięte wyniki na szczeblu ogólnopolskim tak w GMP jak i 

kategoriach były jedne z najlepszych osiągniętych w ostatnich latach. 

W minionym roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu okręgu, na których 

omawiane bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Okręgu Tarnów, nie 

wpłynęły żadne skargi, ani uwagi od członków Okręgu Tarnów. 

Stan majątku trwałego Okręgu Tarnów w ubiegłym roku nie uległ zmianie. 

Do Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej nie wpłynęło żadne pismo dotyczące 

nieprawidłowości lotowych Hodowców w 2020 roku. 

Mając powyższe na uwadze oraz po przeanalizowaniu załączników: - 

rozliczenia finansowego Skarbnika okręgu Kolegi Jacka Brożka, protokołu 

Komisji Rewizyjnej i preliminarza finansowego prosimy Delegatów Okręgu 

Tarnów po zapoznaniem się ze sprawozdaniami załączonymi w załącznikach o 

przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej postawionego na końcu 

sprawozdania o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu Tarnów w 

terminie najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2021 roku ( Sobota ), oraz 

zatwierdzenie proponowanego preliminarza finansowego na rok 2021. 

Głosowanie na tymi wnioskami będzie odbywać się telefonicznie w formie 

przesłania sms lub rozmowy z podaniem swojego imienia i nazwiska i 

udzielenia odpowiedzi TAK, NIE lub Wstrzymuje się do swojego Prezesa 



Oddziału ( ponieważ Prezes oddziału zna wszystkich swoich delegatów i ich 

numery telefonów ).  

Prezes Oddziału sporządza z tego głosowania krótki protokół czy absolutorium 

zostało udzielone i jaką liczbą głosów, i tak samo w przypadku zatwierdzenia 

preliminarza na rok 2021 oraz podpisuje go i dostarcza lub wysyła do Sekretarza 

okręgu Tarnów  tel. 721836718 w celu sporządzenia całościowego protokołu. 

Prosimy Prezesów Oddziałów o dotrzymanie tego terminu! 

 

Liczba delegatów: 

1. Oddział Brzesko    0314 – 9 delegatów 

2. Oddział Mościcie   0316 – 8 delegatów 

3. Oddział Tarnów     0317 -  7 delegatów 

4. Oddział Wojnicz    0318 –  9 delegatów 

5. Oddział Dabrowa   0438 -  7 delegatów 

6. Oddział Radgoszcz 0484 -  5 delegatów 

 

Zarząd Okręgu Tarnów z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzy 

wszystkim Hodowców sympatykom i ich rodzinom  Zdrowych Radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym, w pracy hodowlanej i samych najlepszych wyników lotowych w 

zbliżającym się sezonie lotowym! 
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