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PROTOKÓŁ 

 z XX Wojewódzkiego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Podkarpackiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej odbytego w dniu 9.02.2013r. w Rzeszowie. 

Zjazd otworzył Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

Pan Mieczysław Doskocz, powitał on wszystkich obecnych oraz poinformował, iż jest to 

coroczny Wojewódzki Sprawozdawczy Zjazd. Następnie odwołał się do dostarczonego 

delegatom projektu Regulaminu Obrad oraz zawartego w nim porządku Zjazdu. Zapytał czy 

uczestnicy chcą wnieść do tych dokumentów uwagi i czy mają w związku z nimi  pytania. 

W związku z brakiem uwag i niejasności zarządził głosowanie. Uczestnicy jednogłośnie 

przyjęli proponowany regulamin i porządek Obrad Zjazdu.  

Następnie do Komisji Mandatowej wybrano: 

1. Krzysztofa Niemca - Przewodniczący 

2. Barbarę Górską - Członek 

3. Mateusza Bala - Członek 

Zaś do Komisji Uchwał i Wniosków  wybrano: 

1.  Grzegorza Skowrona - Przewodniczący 

2.  Małgorzatę Wojnowską - Członek 

3.   Andrzeja Głodzika - Członek 

Następnie Prezes przeszedł do przedstawienia Sprawozdania Merytorycznego 

z działalności Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej za 2012r. Omówił 

organizowane przez PTKKF imprezy sportowo- rekreacyjne. Zaczął od omówienia corocznej  

imprezy jaką była XIV Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” 

współorganizowana z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 

ponad 500 osób – zawodników. Wszyscy uczestnicy z dużym zaangażowaniem startowali 

wykonując ćwiczenia sprawnościowe w 8 stacjach: ringo, serso, rzut piłką medyczną, rzut 

podkową, mini koszykówka, sztafeta biegowa, skok w dal z miejsca, wyścig wózków. Prezes 

zwrócił uwagę, iż impreza ta ma bardzo duże znaczenie dla uczestników, a jej odbiór przez 

nich jest niezwykle przyjazny. Kolejną bardzo ciekawą inicjatywą, którą TKKF organizowało 

była Liga TKKF w Tenisie Stołowym i w Piłce Siatkowej. Ligi Tenisa Stołowego, była 

prowadzona w czterech kategoriach wiekowych tj. 10-30 lat, 31-45 lat 46-55 lat, oraz 

powyżej 55 lat. Zwrócił uwagę, że biorące udział w rozgrywkach ligowych, osoby w 

przedziale wiekowym powyżej 45, były najbardziej zaangażowaną grupą w lidze. Liga TKKF 

w Piłce Siatkowej była poprzedzona eliminacjami środowiskowymi tworząc wojewódzki 

system lig lokalnych w miastach, gminach i powiatach. Następnie omówiony został 

organizowany przez Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej XVIII Turniej 

Miast i Gmin, który wyzwolił aktywność w 18 jednostkach samorządowych, z których 

tradycyjnie już najlepszy wynik osiągnęły Sokołów Małopolski, Frysztak, Leżajsk i Przemyśl. 

Kolejną imprezą jaką Prezes przedstawił była Podkarpacka Olimpiada Siatkówki Rodzinnej -  

memoriał Antoniego Rajzera. Prezes stwierdził, iż zainteresowanie, jakim cieszyła się ta 

impreza przerosła oczekiwania organizatorów. Prezes zwrócił uwagę na dużą aktywność 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jubilat”, z którym organizowany był „Bieg Wolności” na 

osiedlu Tysiąclecia w Rzeszowie. Był to marszobieg rodzinny, jednocześnie memoriał im. 

Henryka Czerwińskiego. Impreza ta została dobrze przyjęta przez społeczność osiedlową 

i skupiła wielu uczestników. Kolejną imprezą, którą omówił Prezes był marsz, który odbył się 

w dniach 6 – 7.10.2012r. z okazji Światowego Dnia marszu TAFISA. Impreza ta miała 

charakter powszechny stąd organizowana była w różnych środowiskach. Głównym miejscem 

było centrum Rzeszowa, gdzie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa organizowano tzw. 

półmaraton z udziałem dzieci i młodzieży szkół rzeszowskich wraz z rodzicami. Prezes 

Towarzystwa zwrócił uwagę również na dwie imprezy, które tworzą nową tradycję w TKKF.  

Były to: Turniej Plażowej Piłki Siatkowej i Olimpiada Rodzinna w Tenisie Stołowym stąd jak 

stwierdził była mniejsza liczba uczestników. W swoim wystąpieniu Prezes zwrócił również 
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uwagę na działalność Ośrodka Zwalczającego Nadwagę i Ośrodka Joggingu dla osób 50 + 

prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów pod kierownictwem Pani Barbary 

Górskiej. Na koniec części merytorycznej Prezes podziękował działaczom za ich aktywność 

we własnych środowiskach min. w Kolbuszowej, Przeworsku, Przemyślu i Rzeszowie, 

Tarnobrzegu i Stalowej Woli.  

Następnie Prezes przeszedł do przedstawienia problematyki gospodarczej skupiając 

się na remoncie obiektu PTKKF przy ul. 17 Pułku Piechoty. Wspomniał, że w 2011r suma 

kosztów remontu wyniosła ok. 444 tys. na co złożyła się wymiana dachu, stropów i schodów  

natomiast w 2012r ok. 157 tys. – wykonanie izolacji pionowej, poziomej i elewacji. Pieniądze 

przeznaczone na Ochronę Zabytków pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego, od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z Urzędu Miasta Rzeszowa i ze środków własnych. 

Na zakończenie wystąpienia Prezes postawił wniosek o przyjęcie i zatwierdzenie 

Sprawozdania z działalności programowej Podkarpackiego Towarzystwa  Krzewienia Kultury 

Fizycznej.  

Kolejno Prezes krótko omówił działalność finansową  i skwitował iż główną jej cechą 

była oszczędność i efektywność. Stwierdził iż to coraz mniejsze grono działaczy TKKF, przy 

coraz mniejszych środkach finansowych nadal podejmuje duży wysiłek w organizacji 

szerokiej propozycji imprez sportowo – rekreacyjnych, za co należy im się ogromny szacunek 

i uznanie.  

Kolejno Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Dybaś przedstawił również 

Protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, stwierdzając przy tym, iż poniesione koszty są 

uzasadnione oraz zostały one zrealizowane zgodnie z prawem i podejmowanymi decyzjami 

Zarządu Wojewódzkiego. W konkluzji Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej za 2012r postawił wniosek 

o przyjęcie przedstawionego bilansu sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenie, oraz 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Rzeszowie.  

Następnie swój protokół przedstawiła Komisja Mandatowa. Stwierdziła ona, że 

Wojewódzki Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej jest prawomocny i uczestniczy w nim 22 delegatów. Na wniosek 

przewodniczącego zjazdu, uczestnicy jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie Komisji 

Mandatowej. 

Realizując porządek obrad Prezes zaproponował dyskusję. Jako pierwszy zabrał głos 

Grzegorz Skowron Prezes Ogniska „Siarka” w Tarnobrzegu. Poinformował on 

o organizowanych przez Ognisko „Siarka” imprezach takich jak: Spływ Kajakowy: Baranów 

Sandomierski – Tarnobrzeg, Ogólnopolski Bieg Siarkowca, Maraton wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego, XVII Spływ Kajakowy na Sanie, II Regionalny Spływ na Tanwi, Spływ na 

Wiśle z Baranowa, Spływ Kajakowy Tarnobrzeg – Tarnobrzeg, Regaty Kajakowe wokół 

Jeziora Tarnobrzeskiego, spływ kajakowy z Tarnobrzega do Sandomierza, spływ po 

Bystrzycy, zakończenie sezonu kajakowego w Bojanowie z jednoczesnym spływem po rzece 

Łęg, bieg Frejera jak również organizowane rok rocznie kuligi. Pan Skowron zaproponował 

by w miarę możliwości Zarząd Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

znalazł środki finansowe na wsparcie tych imprez.  

 W odpowiedzi Prezes poinformował, iż Towarzystwo wystąpiło do Zarządu 

Głównego o środki finansowe na imprezy, które są o zasięgu krajowym lub wojewódzkim. 

Każde z Ognisk lub Klubów Sportowych TKKF może starać się samodzielnie o wsparcie 

finansowe organizowanych przez siebie imprez. Poinformował również, iż w ostatnich latach 

PTKKF na działalność sportowo – rekreacyjną otrzymuje coraz mniejsze środki zarówno 

z puli centralnej, jak i z Urzędu Marszałkowskiego zaś pozyskane z innych źródeł finanse 

przekazywane są na remont obiektu przy ul. 17 Pułku Piechoty. Zaapelował również do 

prezesów Ognisk aby w nowej rzeczywistości podjęli starania o środki w ramach własnych 

inicjatyw.  
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Kolejny glos w dyskusji zabrał Pan Józef Kamler z TKKF „Sokół” z Głogowa Młp. 

Przedstawił on imprezę organizowaną cyklicznie przez jego Ognisko a mianowicie bieg na 

dystansie 3 km Open przez malownicze tereny Głogowa Młp. Swoje uwagi dotyczące 

organizacji imprez związanych z tenisem przedstawił Pan Henryk Oleksiuk z Ogniska 

„Podhalanin” w Rzeszowie. Zaproponował by imprezy TKKF w tej dyscyplinie i zawody 

organizowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego odbywały się w różnych terminach co 

będzie skutkować większą liczbą uczestników. Zaproponował min. by Rodzinna Olimpiada w 

Tenisie Stołowym organizowana przez TKKF odbywała się w okolicach mikołajek tak by nie 

koligowała z innymi tego typu zawodami.  

Następnie Prezes poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków, który w imieniu Komisji zaproponował cztery uchwały: 

1. Przyjęcia do wiadomości i pozytywnego ocenienia sprawozdania programowego 

i finansowego Zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

w Rzeszowie z działalności w 2012r. 

2. Przyjęcia do wiadomości i pozytywnego ocenienia Protokołu Wojewódzkiej Komisji 

Rewizyjnej dokonującej kontroli działalności finansowej Zarządu Podkarpackiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie w 2012r.  

3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej w Rzeszowie za działalność w 2012r. 

4. Przyjęcia do wiadomości treść protokołu komisji mandatowej. 

Przewodniczący obrad poddał projekty uchwały pod głosowanie. Delegaci TKKF przyjęli 

jednogłośnie Uchwały i zatwierdzili przedstawione projekty.  

Prezes zgłosił jeden wniosek o dokooptowanie do składu Wojewódzkiej Komisji 

Rewizyjnej Pana Wiesława Sznajdera w związku z nieobecnością i ciężką chorobą Pana 

Ignacego Lubojańskiego. Wniosek został jednogłośnie przyjęty przez delegatów. 

 Na tym zakończono XX Wojewódzki Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Podkarpackiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaś Prezes zaprosił wszystkich na obiad.   

Zjazd odbył się dnia 9 lutego 2012r o godzinie 10
15

 w drugim terminie w Restauracji 

„Sabatini” ul. Piłsudskiego 17 w Rzeszowie.  

 

 

Protokołowała:        Za zarząd  

 

Sylwia Maślanka         Mieczysław Doskocz 

           Prezes 

       Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienie 

        Kultury Fizycznej w Rzeszowie 
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