Oddział Międzyuczelniany w Warszawie
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze
00–075 Warszawa, ul. Senatorska 11, Organizacja Pożytku Publicznego

Warszawa, dn. 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu OM PTTK w Warszawie

Dnia 01.09.2011 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego, w którym uczestniczyli:
— członkowie Zarządu OM PTTK w Warszawie:
— Rafał Kwatek — Prezes
— Tamas Dombi — Wiceprezes
— Marcin Grabowski - Wiceprezes
—

Michał Wojewoda - Skarbnik

— Helena Kossowska — Sekretarz
— członkowie Komisji Rewizyjnej OM PTTK w Warszawie
— Łukasz Wódkowski

Przebieg Zebrania
Zebranie przebiegało zgodnie z przedstawionym wcześniej planem zebrania (załącznik 2).

Stan realizacji wniosków KR (realizacja do 30.06.2011 r.)
— Tamas Dombi stworzył i będzie uzupełniał listę podpisanych umów o wolontariacie.
— Sprawozdania i uchwały są tworzone na bieżąco. Ich archiwizowaniem i prowadzeniem rejestru zajmuje się Helena Kossowska.
— Michał Wojewoda zobowiązał się uzyskać informacji z banku o sposobie otrzymywania na bieżąco wyciągów w wersji elektronicznej.
— Michał Wojewoda przeszukał znajdujące się u niego archiwum, niestety nie odalazł brakujących dokumentów za rok 2008, zobowiązał się także poszukać ich u
Lecha Rybienika.
— Michał Wojewoda ma także pilnie przekazać Mieszkowi Janiszkowi wyciąg z konta
weryfikatu
— Uzupełnić brakujące podpisy osób odpowiedzialnych za akceptację dokumentów
księgowych.

Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2011
W trakcie przygotowania. Rafała Kwatek obiecał porozmawiać z Irkiem ……. Czy zgodzi się zrobić
rozliczenie księgowe z pierwsze półrocze.
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Rozliczenie baz noclegowych
Michał Wojewoda został odpowiedzialny za dopilnowanie aby bazy prowadzone przez koła należące do OM złożyły rozliczenia do końca września

Włączenie Nieznajowej w mechanizm dofinansowań z ZG
Rafał Kwatek zobowiązał się ustalić spotkanie z przedstawicielami Koła Miłośników Nieznajowej
w celu omówienia sytuacji bazy i jej finansowania.

Impreza Oddziałowa
Impreza została zaplanowana na weekend 14-15 października, część „artystyczną” poprowadzi
Marcin Grabowski. Tamas Dombi zajmie się zarezerwowaniem miejsc noclegowych

Przedstawiciele OM w komisjach egzaminacyjnych na uprawnienia przewodnickie
Paweł Dudzik ma przesłać Rafałowi Kwatkowi listę nadanych uprawnień przewodnickich. Ponieważ część uprawnień została nadana przez Tomasza Dygałę i nie zostały one uwzględnione we
wspomnianej liście Rafał Kwatek zobowiązał się uzyskać od T.Dygały informacje niezbędne do
uzupełniania owej listy.

Statut Oddziału
W związku z planowanymi zmianami w statucie PTTK Zarząd postanowił powołać zespół, którego
zadaniem będzie wypracowanie nowego statutu OM spójnego z nowym statutem PTTK. Propozycja nowego statutu ma być gotowa przed Walnym planowanym na połowę roku 2012. Na stanowisko przewodniczącego zespołu statutowego powołuję Magdalenę Słok-Wódkowską. Do prac w
takim zespole może zgłosić się każdy chętny spełniający warunek członkostwa w OM, w skład
zespołu wchodzić będą także prezesi Komisji Rewizyjnej i Zarządu OM. Zarząd planuje konsultacje w trakcie prac nad statutem poprzez dyskusję na forum.

Uwagi do propozycji zmiany w statucie PTTK
Nad propozycją zmian w statucie PTTK odbyła się dyskusja, której wnioski zostały upublicznione
na om_info
Załączniki
- Uchwała nr 2011/09/01 o powołaniu przewodniczącej zespołu statutowego
- plan zebrania

Prezes OM PTTK w Warszawie

Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Rafał Kwatek

Helena Kossowska
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