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Warszawa dnia 27.06.2013 r

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu OM PTTK w Warszawie

Dnia 27.06.2013 roku obyło się zebranie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK W
Warszawie.
Przebieg zebrania
Zebranie przebiegło zgodnie z przedstawionym wcześniej planem.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Sprawozdania merytoryczne i finansowe są prawie gotowe.
Omówienie działalności koła nr 11
Wnioski z wizyty koła nr 11. Istnieje zainteresowanie kupnem znaczków PTTK oraz uzyskaniem
uprawnień OT przez osoby, które ukończyły kurs przewodnicki w SKG. Na zebraniu koła nr 11
zostały kupione znaczki. Uchwałę umożliwiającą absolwentom kursy SKG przystępowanie do
egzaminu OT zarząd podejmie po zapoznaniu się z regulaminem/programem kursu.
Strona Internetowa
Są wirusy na stronie OMu, nie otwiera się poprawnie. Zamiast strony OM pojawiają się reklamy.
Wirusy zostały także zauważone przez ZG PTTK. Michał Wojewoda wciąż nie ma dostępu do
strony aby przejąć administrowanie strony. Michał Wojewoda zobowiązał się do zajęcia się
sprawą wirusów na stronie.
Bazy namiotowe 2013
Michał Skrzyniarz zapoznał zarząd z problemami i potrzebami AKT oraz Łopienki. Omówione
zostały możliwości wykorzystania różnych funduszy w tym 1%.
Uzupełnienie listy odznaki UNESCO o najnowsze wpisy
W związku z dodaniem do listy UNESCO nowych obiektów KKiOnZ proponuję zmiany w
regulaminie m.in. dodanie nowego stopnia odznaki. Zarząd zobowiązał komisję do przygotowania
nowego regulaminu
Dofinansowanie działalności KKiOnZ
KKiOnZ planuje przeprowadzić plener (6 lipca) i wystawę fotograficzną (wrzesień, DKS). Zarząd
OM postanowił dofinansować wystawę kwotą w wysokości 200zł ze środków 1% ogólnych. Zarząd
przyjął uchwałę nr 203/06/01 4 głosami za.
Finanse OM
Rozliczenie finansowe I kwartału jest gotowe, rozliczenie II kwartału jest przygotowywane.
Ordynacja wyborcza
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Delegaci na Regionalną Konferencję Oddziałów województwa Mazowieckiego zostali
zobligowanie do poruszenia tematu interpretacji GSK dotyczącej dział członków innych
Oddziałów we władzach kół OM.
Prezes OM

Sekretarz OM

Rafał Kwatek

Helena Kossowska
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