Protokół z rocznego zebrania sprawozdawczego za 2015 r. i programowego na 2016 r.
Zarządu Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO
PTMA) z dnia 01 II 2016 Rozdrażew 17:00

Program zebrania
1. Otwarcie zebrania. Status prawny Zarządu RO PTMA.
2. Przeczytanie uchwały zarządu RO PTMA nr 1/2016 r. w sprawie przyjęcia nowych członków
RO PTMA i ich przedstawienie.
3. Przeczytanie uchwały zarządu RO PTMA nr 2/2016 r. w sprawie skreślenia z ewidencji
członków RO PTMA.
4. Przeczytanie uchwały zarządu RO PTMA nr 3/2016 r. w spraw przestrzegania statutu PTMA.
5. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
6. Przyjęcie porządku zebrania.
7. Sporządzenie listy obecności.
8. Udostępnienie protokołów NWZ RO PTMA z 10 września, 18 września i 28 grudnia 2015 r.
9. Sprawozdanie finansowe skarbnika RO PTMA za 2015 r.
10. Sprawozdanie merytoryczne prezesa z działalności RO PTMA za 2015 r.
11. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
12. Dyskusja.
13. Udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej RO PTMA za 2015 r.
14. Zgoda wybranych delegatów RO PTMA na udział w Walnym Zebraniu PTMA w Białymstoku
lub wybór nowych.
15. Rozdanie Uranii Postępów Astronomii (UPA) 6/2015.
16. Rozdanie kalendarzy astronomicznych na 2016 r.
17. Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy RO PTMA na 2016 r. W każdym punkcie będą osoby
odpowiedzialne za realizację zadania.
18. Prenumerata UPA na 2016 r.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie zebrania.
Zebranie zostało otwarte o godzinie 17:00 przez prezesa kol. Ireneusza Włodarczyka, nastąpiło
przywitanie wszystkich zebranych. Następnie kol. Zdzisław Pauter przeczytał pismo z ZG PTMA,
w którym napisano, że zarząd oraz prezes nie zmienili się.
Kol. Z. Pauter przeczytał uchwały zarządu RO PTMA nr 1/2016, 2/2016 oraz 3/2016. W tym miejscu
pojawił się sprzeciw odnośnie ważności uchwalenia w/w uchwał oraz ważności odwołania prezesa w
2015 r. podczas zebrań nadzwyczajnych. Nowi członkowie RO PTMA otrzymali legitymacje.
Na przewodniczącego zebrania zgłoszony został kol. Zenon Włodarczyk, nikt więcej nie był
typowany na tą funkcję. Podczas głosowania za było 10 osób, 0 zgłosiło przeciw, 4 się wstrzymały.
Na protokolanta wybrany został kol. Jacek Włodarczyk, nikt więcej nie był zgłoszony na tą funkcję.
Podczas głosowania 9 osób było za, 0 wyraziło przeciw, 5 się wstrzymało.
Przewodniczący chciał przeczytać harmonogram zebrania, w tym momencie zadane zostały pytania:
„Czy nowe osoby mogą głosować?”, „Kim są nowe osoby?”, „Czy zostaną udostępnione dokumenty
z Krakowa?”, „Gdzie są protokoły z zebrań nadzwyczajnych?”.
W tym momencie udostępnione zostały wydruki z zebrań nadzwyczajnych z 2015 roku.
Następnie zadane zostały pytania „Czy będzie lista obecności?” oraz wystąpiła dyskusja odnośnie
ważności głosów nowych członków.
Podczas odpowiadania na pytanie powiedziane było, że nowe osoby nie mają prawa głosu za ani
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sprzeciw w sprawie pkt.13, dokumenty z Krakowa zostaną udostępnione zgodnie z pkt. 8 i pkt. 1 w
pkt 8. harmonogramu zebrania. Odnośnie sprawozdań z zebrań nadzwyczajnych kol. Alicja Banaszek
powiedziała że: „wszystkie protokoły dotyczące zebrań nadzwyczajnych były wysłane do wszystkich
członków oraz do Krakowa”.
Kol. Z. Pauter i kol. I. Włodarczyk stwierdzili, że oni tych sprawozdań nie dostali do tej pory. W
międzyczasie poruszona została rozmowa odnośnie odwołania kol. Sebastiana Hadryana, w tym
miejscu była zapowiedź udostępnienia nagrania z zebrania nadzwyczajnego, na którym informacja
wystąpiła. Kol. I. Włodarczyk stwierdził, że informacja o rezygnacji z członkostwa RO PTMA i
pełnionych funkcji musi być skierowana do zarządu RO PTMA na piśmie, a nie poprzez maila.
Poruszona została kwestia zebrania z 28 października. Kolejny raz wystąpiła prośba o listę obecności.
Zgodnie z pkt. 7 harmonogramu lista obecności poszła w obieg.
Kol. Alicja Banaszek i kol. Renata Zych-Kordus zachowywały się agresywnie wobec prowadzącego
zebranie kol. Zenona Włodarczyka i kol. Ireneusza Włodarczyka próbując siłą wydrzeć im
dokumenty RO PTMA.
Po wszystkim kilka osób opuściło zebranie, w tym m.in. kol. Alicja Banaszak, Renata Zych- Kordus,
Elżbieta Rybka, Łukasz Gęstwa, Renata Jankowska-Gęstwa. Kol. Ryszard Hęćka wyszedł na
początku zebrania.
Skarbnik PTMA przeczytał sprawozdanie finansowe za rok 2015, odniósł się do stanu konta na koniec
2015, kosztów, przychodów, wydatków.
Następnie przeczytane zostało sprawozdanie merytoryczne zarządu RO PTMA za 2015 r., całość
opisana jest na stronie RO PTMA. Na koniec sprawozdania były podziękowania dla:
Gminy w Rozdrażewie, Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, Szkoły w Rozdrażewie, Szkoły w Nowej
Wsi, Joanny Stache, Zdzisława Pautera, Andrzeja Woźniaka oraz pozostałych członków.
Przeczytano informacje na temat członków RO PTMA odnośnie ich działania, w sprawozdaniach i
promocji RO PTMA w Wielkopolsce.
Nawiązano nowe kontakty między innymi z ZS nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie i z
Kaliszem.
Poruszone zostały tematy odnośnie 3 spotkań nadzwyczajnych, odnośnie pisma z gazety w
Krotoszynie, odczytanie obraźliwego maila do prezesa, podsumowanie działania komisji rewizyjnej,
oddanie sprawozdania finansowego. Komisja rewizyjna nie wykonała wymaganego dokumentu na
koniec roku. Nie było w tym momencie nikogo z komisji rewizyjnej RO PTMA: przewodniczący kol.
Grzegorz Litwin oraz kol. Andrzej Woźniak nie przyszli na zebranie, a kol. Renata Zych-Kordus
opuściła zebranie w jego wstępnej części.
Głosowanie odnośnie udzielenie absolutorium zarządowi, w tym 4 za, 0 przeciw, 7 wstrzymanych
oraz komisji rewizyjnej, 0 za, 4 przeciw, 7 wstrzymanych.
Zgodnie z tym głosowaniem zarząd RO PTMA uzyskał absolutorium, a komisja rewizyjna takiego
absolutorium nie otrzymała.
Rozmowa odnośnie wyjazdu do Białegostoku na nadzwyczajne walne zebranie PTMA w kwietniu
2016 r. oraz informacja o możliwości głosowania tajnie, nikt nie wyraził chęci za głosowaniem
tajnym. Podczas głosowania wybierana była druga osoba, czyli kol. Zdzisław Pauter. Wyniki
głosowania były jednomyślne 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymanych. Zgodnie z głosowaniem, obok
urzędującego prezesa RO PTMA kol. Ireneusza Włodarczyka, do Białegostoku pojedzie kol.
Zdzisław Pauter.
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Rozdanie Uranii, oraz poruszenie kwestii prenumeraty Uranii. Uchwalono, że Uranie na 2016 będą
opłacone dla chętnych zapisanych na liście, a kilka zostanie zakupionych dodatkowo. W sumie
zaprenumerujemy 15 egzemplarzy Uranii.
Rozdano kalendarze na rok 2016.
Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2016 oraz podkreślenie, że do każdego zadania musi
być opiekun.
RO PTMA weźmie udział w ofercie Gminy Rozdrażew. Wspólnie też z Zespołem Szkol nr 2 z
Oddziałami Integracyjnym weźmie udział w projekcie ARISS.
Ponadto RO PTMA weźmie udział w dwóch projektach związanych z budową platform
astronomicznych w Nowej Wsi i Rozdrażewie. Dodatkowo weźmie też udział w projekcie Ścieżki
Kopernika. Uzgodniono współpracę z Zespołem Szkol nr 2 z Oddziałami Integracyjnym w zakresie
obserwacji astronomicznych.
Powyższy plan pracy został przegłosowany, jednomyślnie wszyscy za, nikt się nie wstrzymał, nikt
się nie sprzeciwił.
Poruszono również temat nie dotarcia maili do niektórych osób.
Zamknięcie obrad o 18:39.
Uwagi odnośnie protokołu proszę kierować do zarządu RO PTMA lub do protokolanta.
Protokołował:
Jacek Włodarczyk
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