Zebranie Zarządu: 07 sierpnia 2018r.
Zebranie odbyło się w Krakowie, przy ul. Krowoderskiej 2a/5. Zebranie
rozpoczęło się od wystąpienia Prezes Federacji FKO RP rtm. kaw. och. Jan Znamiec,
który zaproponował poruszenie następujących tematów:
1. Defilada na 100-lecie Odzyskania Niepodległości,
2. Obozy pro obronne,
3. MPM – Warszawa - Służewiec,
4. Awans Leszek KASIARZ,
5. Co dalej z Regulaminem Mundurowym,
6. Palny współpracy z MON na 2019 rok,
7. Termin Konferencji Militari,
8. Wnioski o odznaczenia,
9. Bal, kiedy i gdzie.










Ad. 1
JZ – w MON FKO RP była jedyną organizacją traktowaną poważnie jako partner do
organizacji Defilady 100-lecia,
JU – omówił szczegóły związane z rozliczeniem kosztów za udział w Defiladzie 100lecia, zwrot za udział konia z jeźdźcem 1 000,- + zwrot za dojazd według stawki za
kilometr 0,8538 złotych – Zarząd zatwierdził.
Ad. 2
JZ – wprowadzenie skąd możliwość organizacji obozów pro obronnych. Należy
wynagrodzić osobę, która ma to zorganizować, rozliczyć i wziąć za to
odpowiedzialność,
JU – omówił szczegółowo jak należy zorganizować taki obóz i jak powinna być
prowadzona dokumentacja merytoryczna i finansowa,
JZ – obozy organizują I obóz - 8pu dla 20 osób, II obóz – 3PU dla 30 obóz, III obóz
P3SK 25 osób, IV obóz – CWKO dla 25 osób.




Ad. 3
FKO RP zorganizuje MPM i do tego konkurs o Puchar Kawalerii Ochotniczej.




Ad. 4
Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu stopnia chor. kaw. och. dla Leszka KASIARZA.

Uchwała Nr 1/08/2018
z dnia: 07 sierpnia 2018r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie awansu na stopień chor. kaw. och.

Na wniosek rtm. kaw. och. Zbigniewa KAMCZYK-GODOWSKIEGO, Zarząd FKO RP
uchwalił co następuje:
Par.1
Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej RP podjął uchwałę o awansie na stopień chor. kaw.
och. Leszka KASIARZA.
Par. 2
Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu elektronicznym, dniu: 07 sierpnia 2018
roku.

Głosów biorących udział w głosowaniu: 7 ( siedem )
„za” wyborem oddano 7 ( siedem )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )
Uchwała została podjęta.



Ad. 5
Musi być odrębne posiedzenie Zarządu FKO RP dla uchwalenia nowego Regulaminu
Mundurowego i Troczenia.




Ad. 6
W 2019 w ramach współpracy z MON, to organizacja MPM, należy również wysłać
informacje do dowódców oddziałów jakie można by zorganizować wspólne działania
dla FKO RP.




Ad. 7
Termin i miejsce należy ustalić z Przewodniczącym Kolegium Sędziów.




Ad. 8
Sekretarz roześle do członków Zarządu listę zgłoszonych kandydatów do odznaczeń i
w termie do 10 sierpnia br. zostanie podjęta decyzja o ich przyznaniu lub nie.




Ad. 9
Bal w 2019 roku należy połączyć z „Galą Wieniawy”, miejscem powinien być
Kraków.

Na tym zakończono zebranie Zarządu.

Obecni:
rtm. kaw. och. Jan Znamiec
rtm. kaw. och. Robert Mazur
rtm. kaw. och. Jan Urban
rtm. kaw. och. Zbigniew Kamczy-Godowski
por. kaw. och. Franciszek Żmudzki

Goście:
por. kwa. och. Ryszard Hess

Kraków: 07 sierpnia 2018r.

