PROTOKÓŁ Z III POSIEDZENIA
RADY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
odbytego 7 grudnia 2016 roku
w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
00
Obrady rozpoczęto o godzinie 11
Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady PKWK - G. Sołtysioskiego, który stwierdził, że przy obecności 5 członków
Rady zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista zawierająca imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu wziął ponadto udział Pan T. Chalimoniuk - Prezes PKWK.
1.

Przyjęcie porządku obrad.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 13
z dnia 7 grudnia 2016 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd proponowany porządek obrad odbywanego posiedzenia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Porządek obrad przedstawiony członkom Rady PKWK stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.

Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady.

Przewodniczący poinformował, że Minister Rolnictwa zwrócił się do niego, aby przy obecnej formie protokołów, które zgodnie z
uchwałą Rady mają zawierad tylko uchwały i informację o poruszanych tematach, poza samym protokołem, w terminu 30 dni
kalendarzowych od posiedzenia przesyłane było streszczenie z przebiegu obrad, gdyż obecna postad protokołu zawiera za mało informacji,
które mają pomagad w nadzorze MRiRW nad PKWK.
Wobec braku uwag podjęto następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 14
z dnia 7 grudnia 2016 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąd protokół z II posiedzenia Rady.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
3.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za 2015 rok.

Prezes T. Chalimoniuk streścił najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu i podkreślił, że dotyczy ono okresu, w którym (poza
grudniem) Prezesem była Pani A. Marczak. Poprosił Radę o pozytywne zaopiniowanie zawierającego suche fakty i dane finansowe oraz
statystyczne sprawozdania PKWK z uwagi na - jego zdaniem - brak podstaw do odrzucenia.
A.Wójtowicz zgłosił uwagę, że wg niego, skoro poprzednia Rada przegłosowała wniosek o odwołanie Prezes A. Marczak, której sposób
kierowania Klubem został oceniony negatywnie, to konsekwentnie sprawozdanie z działalności Klubu pod jej kierownictwem powinno
zostad przegłosowane negatywnie i postawił wniosek o negatywne zaopiniowanie ww. sprawozdania.
W krótkiej dyskusji rozważano, czy ocena sprawozdania z działalności PKWK, zawierającego dane statystyczne i podsumowanie
finansowe, powinna byd tożsama z oceną pracy i prowadzoną przez nieurzędującą już od ponad roku Prezes polityką kadrową i
zewnętrzną, tym bardziej, że opinia ta nie ma charakteru absolutorium udzielanego zarządom spółek. na prośbę M. Gołębiowskiego
zgodzono się, aby głosowanie przeprowadzid pod koniec posiedzenia.
5.




Sprawy różne.
Prezes T. Chalimoniuk:
Potwierdził, że został zgłoszony do ECAHO przez MRiRW jako reprezentant Polski i zamierza tam działad tak, aby wzmocnid jej pozycję
na międzynarodowym forum związanym z koomi arabskimi.
Poinformował o mającym się odbyd następnego dnia posiedzeniu podkomisji sejmowej ds. nowelizacji ustawy hazardowej. Dla
stabilnej przyszłości finansowej wyścigów niezbędne jest: 1) umożliwienie przyjmowania zakładów kooskich w liczącej 13 tys.
punktów sieci TS oraz innych firm bukmacherskich i zniesienie zakazu wstępu do takich punktów osób niepełnoletnich oraz
2) umożliwienie reklamowania wyścigów i gry na wyścigi konne.
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Poinformował, że w rozmowie z J. Sawką - Dyrektorem WTWK - Partynice uzyskał zapewnienie, że we wrocławskim planie gonitw na
2017 rok znajdzie się 1 dzieo gonitw dla koni półkrwi.

G. Sołtysioski, na pytanie M. Gołębiowskiego o perspektywy sezonu 2017 dla koni półkrwi i deklaracje PZHK oraz TS, że dofinansują po
50% koszty ich profesjonalnego treningu, poinformował, że TS szuka na to nowych źródeł finansowania, gdyż nie może ono się odbywad
kosztem dotychczasowych biegających ras koni. Podkreślił, że najważniejsza jest teraz zmiana ustawy hazardowej. Dodał, że 17 grudnia
ma się odbyd posiedzenie rady nadzorczej TS, podczas którego przedstawiony zostanie budżet, w którym przeznaczone są pewne środki
na dofinansowanie wyścigów koni półkrwi. Prezes T. Chalimoniuk zauważył, że w pracach nad nowelizacją ustawy hazardowej, nawet
bardziej intensywnie, niż TS powinien uczestniczyd i zgłaszad zmiany PKWK, jako przedstawiciel interesów środowiska wyścigowego,
którego częścią są także rolnicy hodujący konie.
Zaproszony na posiedzenie Pan Tomasz Cekała - Prezes spółki Traf - Zakłady Wzajemne, przy wsparciu Dyrektora W. Bąkowskiego z
TS-Służewiec, przedstawił podsumowanie sezonu wyścigowego pod kątem konnych zakładów wzajemnych oraz perspektywy dla tej
działalności, zwłaszcza pod kątem ewentualnych zmian w ustawie hazardowej i rozwiązao w organizacji gonitw. W trakcie prezentacji
dyskutowano nad propozycjami zmian i ich ewentualnymi konsekwencjami. Na zakooczenie dyskusji podjęto zgłoszoną na wniosek
formalny A. Wójtowicza, następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 15
z dnia 7 grudnia 2016 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącego Rady oraz jednego z członków Rady do wystąpienia na
posiedzeniu sejmowej Podkomisji Finansów Publicznych w sprawie projektu zmiany ustawy o grach hazardowych z wnioskiem o
dopuszczenie przyjmowania w całej sieci Totalizatora Sportowego i punktach bukmacherskich totalizatorów na wyścigi konne, służące
próbom selekcyjnym.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Po krótkiej przerwie przegłosowano uchwałę dotyczącą zaopiniowania sprawozdania PKWK za 2015 rok:
UCHWAŁA NR 16
z dnia 7 grudnia 2016 roku
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2015, działając na podstawie art. 15
Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.), postanawia pozytywnie zaopiniowad
przedłożone sprawozdanie celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięd) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
5.

Informacja na temat przebiegu sezonu wyścigowego na Służewcu w 2016 roku.

Głos zabrał W. Bąkowski, który przedstawił statystyki podsumowujące sezon 2016 i wnioski z nich płynące, które dyskutowano pod
kątem poprawy jakości i atrakcyjności gonitw. Dotyczyły one m.in. struktury podziału liczby gonitw i puli nagród (w tym dodatkowych
premii) między rasami oraz liczby koni w poszczególnych gonitwach oraz opłat i kosztów związanych z uczestnictwem w wyścigach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakooczono.
Lista obecnych na posiedzeniu:
1.
Gołębiowski Mariusz
2.
Grabowski Tadeusz
3.
Sołtysioski Grzegorz
4.
Wójtowicz Andrzej
5.
Zielioski Andrzej
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