UCHWAŁY ZARZĄDU P-KZP PODJĘTE NA POSIEDZENIU ZARZĄDU
W DNIU 13.03.2012 r.

1. Uchwała dotycząca terminu i miejsca Zjazdu Delegatów. Zjazd Delegatów
odbędzie się 31.03.2012 r. godz.10.00 (pierwszy termin), godz. 11.00 ( drugi
termin) w Zespole Szkól Drzewnych w Bydgoszczy ul. Toruńska 46.
Przyjęto propozycje programu i regulaminu Zjazdu.
2. Uchwała dotycząca opiekunów kół. Przyjęto podział opiekunów kół
z ramienia Zarządu. Lista będzie udostępniona na naszej stronie i wysłana do
Prezesów kół.
3. Podjęto uchwałę o zarekomendowaniu na Zjeździe Delegatów:
- uchwały Koła Pszczelarzy w Żninie o nadanie p.Władysławowi
Feliniakowi
Honorowego Członka P-KZP,
- uchwały o nadanie p.Józefowi Bondarczykowi Honorowego Członka
P-KZP i wystąpienia do Zjazdu PZP o nadanie tytułu Honorowego
Członka PZP,
- uchwały dotyczącej propozycji Zarządu wniesienia przez P-KZP dopłaty
w wysokości 3000 zł do kosztów wyjazdu na Kongres Apislavii we
wrześniu 2012 r. oraz dopłaty w wysokości 2000 zł do kosztów wyjazdu
do Częstochowy w grudniu 2012 r.,
- uchwały dotyczącej kosztów obsługi projektów. Zarząd proponuje na
koszty obsługi projektów pobrać opłaty w wysokości – 7% leki, matki
i odkłady , 2 % sprzęt i lawety /od ceny brutto zakupu- tak jak w 2011 r.,
-

zaproponowania zmiany nazwy naszego związku.

4. Uchwała w sprawie umieszczania na stronie głównej P-KZP banerów
reklamowych firm:
- baner reklamowy firmy będzie dwa razy większy od banerów reklamowych
pasiek,
- cena za umieszczenie baneru reklamowego wynosi: 100 zł/netto/rok,
- w przypadku chęci zwiększenia baneru, cena zostanie odpowiednio
zwiększona.
Szczegóły umieszczenia baneru należy uzgodnić z administratorem
strony, po uprzedniej konsultacji z Prezesem związku.
5. Uchwała o obniżenie ceny za pokarm dla pszczół.
Cena za zakup pokarmu została zmniejszona z 3,15 do 3,10zł brutto za 1kg.

6.

Uchwała o zmianie kosztów podróży członków zarządu.
W związku z tym, że opłata ta nie była zmieniana od kilku lat, a w tym
czasie radykalnie wzrosła cena paliw dokonano zmiany stawek za tzw.
kilometrówkę. Aktualnie będą one następujące :
samochód o pojemności do 900 cm3 – 0,40 zł/km
samochód o pojemności powyżej 900 cm3 – 0,55 zł/km
Zmiana będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r.
7. Zarząd akceptuje uchwałę Koła Pszczelarzy w Chojnicach o nadaniu
Sztandaru i podejmuje uchwałę o przekazaniu na ten cel kwoty w wysokości
600 zł.

