Rozdrażew, 22.03.2012 r.
Protokół z zebrania Rozdrażewskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
22 marca 2012 roku, o godz.: 17 00 w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie
zaplanowano zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Rozdrażewskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii ( RO PTMA), dotyczące sprawozdania z
działalności merytorycznej za rok 2011.
W związku ze zbyt małą liczbę uczestników ogłoszono drugi termin spotkania na godzinę
1730.
W turze zebrania wzięło udział 10 osób , będącymi członkami założycielami RO PTMA (
wg. listy obecności stanowiących załącznik nr 1 niniejszego protokołu ).
Obrady otworzył Prezes RO PTMA, witając serdecznie wszystkich zgromadzonych.
Następnie dr Ireneusz Włodarczyk poprosił przybyłą Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rozdrażewie o poprowadzenie zebrania. Kol. Alicja Banaszek zgodziła się podjąć funkcję
Przewodniczącej zebrania, a po jednomyślnym przegłosowaniu funkcje tę objęła.
Na wstępie prowadząca zapoznała zebranych z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprawozdanie Prezesa RO PTMA z działalności stowarzyszenia za 2011 r.
Sprawozdanie Skarbnika RO PTMA
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego RO PTMA.
Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RO PTMA.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium władzom RO PTMA za 2011 r.
Omówienie planu działania RO PTMA na 2012 r., z uwzględnieniem planów
zagospodarowania nowej siedziby oraz udział w ofertach skierowanych do
organizacji pozarządowych.

Ad. 1.Przechodząc do pkt.1, porządku obrad, o głos poproszony został Prezes RO PTMA,
który odczytał sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2011.
Zestawienie odnosiło się do następujących kwestii:
1) Statut
2) Członkowie
3) Finanse
4) Pozyskiwanie funduszy na działalność RO PTMA
5) Działalność merytoryczna
6) Działalność Sądu Koleżeńskiego
7) Działalność Komisji Rewizyjnej
8) Plany na 2012 r.
Ad.2. Następnie o głos poproszono Skarbnika. Kol. Zdzisław Pauter odczytał sprawozdanie
finansowe stowarzyszenia za rok 2011.( sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 2
niniejszego protokołu)
Ad.3. Kolejne sprawozdanie miał odczytać przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, w związku
z nieobecnością Kol. Ryszarda Hęćki, podsumowania dokonała członkini Sądu

Koleżeńskiego Kol. Wanda Włodarczyk, informując zgromadzonych, iż w 2011 roku żadne
wnioski nie wpłynęły do Sądu Koleżeńskiego.

Ad.4. W dalszej kolejności prowadząca spotkanie poprosiła o odczytanie sprawozdania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kol. Grzegorz Litwin podkreślił, iż do działań
Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza zastrzeżeń brak ( Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3
protokołu).
Ad.5. Po odczytaniu ostatniego sprawozdania Prowadząca zebranie poprosiła o uwagi i
pytania do zaprezentowanych zestawień.
W tym miejscu Kol. Grzegorz Litwin poprosił o pisemna wersje sprawozdania członków
Sądu Koleżeńskiego oraz szczegółowe rozpisanie rozliczenia sporządzonego przez Skarbnika.
Ad.6. W związku z brakiem dalszych uwag Kol. Alicja Banaszek zarządziła głosowanie nad
udzieleniem absolutorium za rok 2011 członkom zarządu.
W pierwszej kolejności głosowano nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.
Jednomyślnie przegłosowano absolutorium dla dra Ireneusza Włodarczyka.
W sposób jednogłośny udzielono również absolutorium Skarbnikowi, Kol. Zdzisławowi
Pauterowi oraz Sekretarzowi, Kol. Joannie Stache.
Ad.7.Przechodząc do ostatniego punktu obrad Prezes Włodarczyk podziękował wszystkim za
zaangażowanie w pełnione funkcje.
Dalej ,mówca, zwrócił uwagę na możliwość przystosowanie pomieszczeń w budynku szkoły,
po udzieleniu pozwolenia przez władze gminy, oraz na potrzeby prowadzenia obserwacji
astronomicznych.
Prezes poinformował także o konieczności brania udziału w konkursach dla organizacji
pozarządowych w celu uzyskania dofinansowania. Obecnie jest ogłoszony konkurs przez
Wójta Gminy Rozdrażew, w którym RO PTMA ma zamiar uczestniczyć. Dr Włodarczyk
zaproponował stworzenie wstępnego rysu projektu, który miałby brać udział w konkursie.
Przy udziale wszystkich zgromadzonych zarys projektu został sprawnie stworzony.
Na zakończenie spotkania Prezes podziękował wszystkim za przybycie i udział w zebraniu
oraz zaprosił uczestników na obserwacje nieba.
Na tym protokół zakończono.
--------Po zakończonych obradach, w obserwacjach astronomicznych wzięło udział kilkanaście osób.
Mieliśmy idealna pogodę do obserwacji, bezchmurne i czyste niebo, które u nas w
Rozdrażewie jest rzeczywiście rewelacyjnie ciemne a seeing niewielki.
Obserwowaliśmy planety: Wenus – widać było piękną kwadrę planety, Jowisza z jego
czterema widocznymi księżycami oraz Marsa z widocznymi strukturami na jego powierzchni.
Obserwowaliśmy również jasno świecącego Syriusza oraz mgławicę emisyjno-absorbcyjną
M42 w gwiazdozbiorze Oriona. Około 21:30 obserwacje zakończono.
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