UCHWAŁA nr 29/8/X/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Majątku
Na podstawie § 19 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Województwa Zachodniopomorskiego, WOPR postanawia się, co następuje:
1.
2.
3.
4.

§1
Powołuje się w strukturach WOPR WZ Komisję Budżetu i Majątku (zwaną dalej
„Komisją”).
W skład Komisji wchodzi co najmniej 4 członków, po jednym z regionów (zachodni,
wschodni, północny i południowy), wybranych przez Zarząd WOPR WZ.
Członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego i jego zastępcówy.
Komisja ma prawo dokooptowania do swojego składu kolejnych członków.

§2
1.Komisja przygotuje koncepcję „Programu strategicznego „WOPR 2025” do końca 2016
roku zawierającą:
- inwentaryzację posiadanego potencjału sprzętowego,
- inwentaryzację posiadanych zasobów niematerialnych,
- analizę potrzeb,
- plan działań naprawczych związanych z eksploatacją sprzętu (procedury
dokumentacyjne, rejestrowe, ubezpieczeniowe, serwisowe itp.),
- plan inwestycyjny z podziałem na lata.
2.„Program strategiczny WOPR 2025” zostanie przyjęty przez Zarząd WOPR WZ.
§3
1.Na podstawie zatwierdzonego „Programu strategicznego WOPR 2025” komisja
corocznie w terminie 30 dni przed zarządem wiosennym przygotuje;
- analizę prospektywną budżetu na kolejny rok kalendarzowy,
- szczegółowy projekt planu finansowego na kolejny rok kalendarzowy,
- sprawozdanie z wdrożenia działań naprawczych.
2. Przedstawione projekty każdorazowo są zatwierdzane przez Zarząd
§4
1. Komisja obraduje w składzie co najmniej trzech członków. W obradach Komisji
każdorazowo musi brać udział Przewodniczący Komisji lub osoba zastępująca go,
upoważniona przez Przewodniczącego, spośród pozostałych członków Komisji.
2. W posiedzeniach Komisji każdorazowo bierze udział Dyrektor WOPR WZ lub Kierownik
Biura WOPR WZ.
3. Komisja podejmuje decyzje w sprawach wskazanych w §2 i 3 poprzez uchwały.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. W przypadku takiej samej liczby głosów za i przeciw, przeważa głos Przewodniczącego
lub osoby zastępującej go.
§5
Do 31 grudnia każdego roku komisja składa Zarządowi WOPR WZ sprawozdanie z
realizacji zadań.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Skład Komisji Budżetowej i Majątku na dzień powołania stanowią:
1. Bronisław Pawlaczyk
2. Wojciech Reperowicz
3. Mateusz Bobek
4. Juliusz Pierwieniecki
5. Sylwester Lech
6. Maciej Zarębski
7. Jarosław Gapski

