Rozdrażew, 17.01.2014 r.

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rozdrażewskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA)

17 stycznia, o godz. 17:30 w siedzibie RO PTMA, w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP)
w Rozdrażewie, odbyło się statutowe zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rozdrażewskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA).
W turze obrad wzięło udział 13 osób – dorosłych członków RO PTMA z ogólnej liczby 22
dorosłych członków RO PTMA ( lista członków RO PTMA – załącznik nr 1, lista obecności – załącznik
nr 2). Stąd zebranie jest ważne. W zebraniu wzięło również czterech członków młodzieżowych RO
PTMA.
Obrady otworzył Prezes RO PTMA, witając serdecznie wszystkich przybyłych. Dr Włodarczyk
poinformował, iż w głosowaniach w czasie wyborów biorą udział dorośli członkowie RO PTMA, tj.
osoby, które płacą składkę w wysokości 40 zł lub 50 zł, a nie członkowie młodzieżowi.
Następnie Prezes zaproponował wybór Przewodniczącego Zebrania, podając kandydaturę
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie. Po jednomyślnym przegłosowaniu
kandydatury, kol. Alicja Banaszek zgodziła się podjąć funkcję Przewodniczącej zebrania.
Z kolei Prezes zasugerował wybór protokolanta – kol. Joannę Stache, która po jednomyślnym
głosowaniu, funkcję zaproponowaną objęła.
Jednogłośnie uchwalono również jawną formę głosowań.
Inaugurując funkcję prowadzącej spotkanie, kol. Alicja Banaszek, zapoznała zebranych z
następującym porządkiem obrad:
1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności RO PTMA za 2013 r. - kol. I. Włodarczyk
2. Sprawozdanie finansowe RO PTMA za 2013 r. - kol. Z. Pauter
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r. - kol. G. Litwin
4. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego za 2013 r. - kol. W. Włodarczyk
5. Dyskusje nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie ich przez Walne Zgromadzenie.
6. Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium dla władz RO PTMA.
7. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu RO PTMA.
8. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej RO PTMA.
9. Podjęcie uchwały o wyborze Sądu Koleżeńskiego RO PTMA.
10. Przeprowadzenie statutowych wyborów do władz RO PTMA i delegatów na Zjazd PTMA w
Białymstoku w lutym 2014 r.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Rozdanie promocyjnych egzemplarzy Uranii-Postepów Astronomii (UPA) 6/2013 dla członków
PTMA, którzy opłacili składkę za 2013 r., oraz egzemplarzy UPA, które dostaliśmy gratis z Redakcji
UPA, dla zainteresowanych
13. Uregulowanie zaległych składek członkowskich
14. Podstemplowanie legitymacji członkowskich
15. Proponowane zadania RO PTMA w 2014 r. m.in. w związku z prognozowaną ofertą Gminy dla
organizacji pozarządowych na 2014 r., współpraca z e-szkołą w Rozdrażewie i inne propozycje.
Ad. 1.Przechodząc do pkt.1, porządku obrad, o głos poproszony został Prezes RO PTMA, który
odczytał sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2013.
Zestawienie odnosiło się do następujących kwestii:
1) Statut
2) Członkowie
3) Finanse
4) Pozyskiwanie funduszy na działalność RO PTMA
5) Działalność merytoryczna
6) Dokumentacja RO PTMA
7) Działalność Sądu Koleżeńskiego
8) Działalność Komisji Rewizyjnej
9) Plany na 2014 r.

10) Podziękowania
(Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 3 protokołu)
Prezes streścił również sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za lata 2011-2013
(Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 4 protokołu)
Ad.2. Następnie o głos poproszono Skarbnika. Kol. Zdzisław Pauter odczytał sprawozdanie finansowe
stowarzyszenia za rok 2013.( sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokołu)
Ad.3. 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 6 protokołu).
Ad.4. Kolejne sprawozdanie odczytała członkini Sądu Koleżeńskiego kol. Wanda Włodarczyk,
informując zgromadzonych, iż w 2013 roku żadne wnioski nie wpłynęły do Sądu Koleżeńskiego.
( treść sprawozdania – załącznik nr 7)
Ad.5. Po odczytaniu ostatniego sprawozdania Prowadząca zebranie poprosiła o uwagi i pytania do
zaprezentowanych zestawień. Nikt ze zgromadzonych nie miał uwag do wcześniejszych odczytów.
W związku z tym Przewodnicząca podziękowała kol. dr. Włodarczykowi za aktywną działalność dla
RO PTMA.
Ad.6. W następnym punkcie obrad prowadząca zarządziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium
za rok 2013 członkom zarządu.
W pierwszej kolejności majoryzowano nad udzieleniem absolutorium Prezesowi.
Jednomyślnie przegłosowano absolutorium dla kol. dra Włodarczyka.
W sposób jednogłośny udzielono również absolutorium Skarbnikowi kol. Zdzisławowi Pauterowi oraz
Sekretarz, kol. Joannie Stache.
Ad.7.Przechodząc do kolejnego punktu obrad podjęto uchwałę o wyborze władz RO PTMA, w skład
których mają wchodzić: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz 1 Członek Zarządu.
( treść uchwały stanowi załącznik nr 8)
Ad.8. W dalszej części zebrania Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o wyborze składu
Komisji Rewizyjnej RO PTMA.
(Treść uchwały - załącznik nr 9 niniejszego protokołu).
Ad. 9. Podejmując uchwałę o wyborze Sądu Koleżeńskiego, w jednomyślnym głosowaniu, ustalono, iż
Sąd koleżeński będzie powoływany, jeśli wystąpi taka konieczność.
(Treść uchwały – załącznik nr 10)
Ad. 10. W tym momencie Przewodnicząca poddała pod głosowanie skład Zarządu RO PTMA.
Na Prezesa zaproponowano, pełniącego dotychczas tę funkcje, kol. dra Włodarczyka, który zgodził się
kandydować i w wyniku jednomyślnego głosowania, funkcję tę otrzymał.
Kolejno godność Wiceprezesa została powierzona, poprzez jednogłośną opinię, kol. Sebastianowi
Hadryianowi.
Funkcję Skarbnika, również powierzono dotychczas pełniącemu ten urząd, kol. Zdzisławowi
Pauterowi.
Podobna sytuacja miała miejsce przy wyborze Sekretarza. Funkcję, po jednomyślnym głosowaniu
objęła kol. Joanna Stache.
Następnie na stanowisko Członka Zarządu wybrano jednogłośnie kol. Jacka Włodarczyka.
Przechodząc do głosowań nad składem Komisji Rewizyjnej , członkowie : kol. Grzegorz Litwin oraz
kol. Andrzej Woźniak, po przegłosowaniu nadal będą pełnić funkcję w tejże komisji. Natomiast na
trzeciego członka wybrano kol. Renatę Zych-Kordus.
Po przeprowadzeniu wszystkich tur głosowań, Prowadząca pogratulowała nowym władzom RO
PTMA.
Dalej wybrano delegatów na zjazd PTMA. W wyniku głosowania nasze stowarzyszenie w Białymstoku
reprezentować będą : kol. Ireneusz Włodarczyk oraz kol. Wanda Włodarczyk. Natomiast na delegatów
rezerwowych majoryzowano kol. Zdzisława Pautera i kol. Andrzeja Woźniaka.

Ad.11. Przechodząc do punktu : „Wolne głosy i wnioski”, jako pierwsza zabrała głos kol. Renata Zych
–Kordus, która pochwaliła fakt przełożenia spotkań stowarzyszenia i kółka astronomicznego z
czwartków na piątki. Inni zebrani również przychylnie odnieśli się do nowego terminu spotkań.
Następnie głos zabrała prowadząca zebranie kol. Alicja Banaszek, pokrótce przedstawiając plan
projektu „ Wielkopolska: rewolucje”, której bazą tematyczną ma być astronomia w naszej Gminie.
Ad.12. Po zakończeniu wypowiedzi kol. Alicji Banaszek, Prezes rozdał egzemplarze „Uranii-Postępów
Astronomii”.
Ad.13. i Ad.14. W czasie regulowania składek, na bieżąco podbijano podpisywano legitymacje
członkowskie.
Ad.15. Dalej, przechodząc do ostatniego punktu obrad, kol. dr Włodarczyk zwięźle przedstawił pomysł
na zdobycie dofinansowania z Gminy Rozdrażew na rok 2014.
Na koniec Prezes serdecznie podziękował Przewodniczącej za sprawne poprowadzenie zebrania.
Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, uczestnicy zapoznali się z ciekawostkami
astronomicznymi przygotowanymi w postaci prezentacji multimedialnej, przez kol. dra Włodarczyka.
Na tym zebranie i protokół zakończono.
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