PROTOKÓŁ
z zebrania Zarządu OT PZK nr 27
Zebranie odbyło się w dniu 10.10.2010 w Ostrowie Wlkp. W siedzibie komendy Hufca ZHP.
Uczestnicy zebrania: Jan SP3ESV, Krzysztof SP3FYX, Jerzy SP3GEM, Zdzisław SP3GIL,
Piotr SP3HVS, Roman SP3HUF, Mieczysław SP3IGP, Zenon SP3JBI, Przemysław SP3SLO,
Marcin SQ3MKC.
1. Zebranie otworzył prezes OT, Krzysztof SP3FYX, przywitał zebranych i przedstawił
porządek obrad, a następnie omówił sprawę związaną z nowelizacją statutu PZK,
który zobowiązuje Zarząd OT do wyboru stałego przedstawiciela w Zarządzie
Głównym PZK, spełniającego wymogi statutowe.
Po omówieniu spraw z tym związanych podjęto następujące decyzje:
• Zdzisław SP3GIL zawiesza swoją działalność w składzie Zarządu Oddziału i
rezygnuje z funkcji sekretarza OT nr 27.
• W skład Zarządu dokooptowano Łukasza SQ3OGP, powierzając mu funkcję
sekretarza OT.
• Uchwałą Zarządu OT PZK nr 27 powołano na funkcję stałego przedstawiciela w
Zarządzie Głównym Zdzisława SP3GIL (treść uchwały w załączeniu).
2. W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał Jerzy SP3GEM, który jest delegatem
naszego OT na KZD a równocześnie pełni funkcję przewodniczącego GKR PZK.
Zapoznał zebranych z przebiegiem i decyzjami ostatniego Nadzwyczajnego Zjazdu
PZK oraz przedstawił aktualny stan prawny w kraju a dotyczący spraw związanych z
uprawianiem krótkofalarstwa i funkcjonowaniem stowarzyszeń pożytku publicznego.
3. Następnie omówiono sprawy związane z działalnością klubów krótkofalarskich
działających na terenie. Ponieważ ilość ich systematycznie rośnie, Zarząd postanowił,
że kluby identyfikujące się z PZK powinny składać raz do roku informację na temat
swojej działalności. Uchwała Zarządu OT na ten temat w załączeniu.
4. Koledzy Marcin SQ3MKC i Zenon SP3JBI przedstawili sprawę szkolenia nowych
krótkofalowców i problemy młodzieży w trakcie przystąpienia do egzaminu. Po
przedyskutowaniu tematu Zarząd OT podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. (treść
uchwały w załączeniu).
5. Do Zarządu OT wpłynęły zgłoszenia w sprawie wystąpienia o nadanie Odznak
Honorowych PZK dla trzech członków naszego OT. Po zapoznaniu się ze
zgłoszeniami, oraz omówieniu tych spraw, Zarząd podjął decyzję że zgłoszenia te
zostaną rozpatrzone na następnym zebraniu Zarządu OT na które zostaną zaproszeni
wnioskodawcy.
6. Prezes OT przedstawił sprawy związane ze zwalnianiem członków naszego OT z
konieczności opłacania składki PZK i oddziałowej. Wniosek Maksymiliana SP3MY
został rozpatrzony pozytywnie. Natomiast sprawa kolegi Józefa SP3JHR wymaga
uzupełnienia – brak wniosku. Zarząd postanowił, że należy opracować zasady
refundacji składek z kasy oddziałowej.
7. Dotychczas internetową stronę oddziałową prowadził kolega Arkadiusz SQ3OGZ.
Jednak ze względu na zmianę charakteru pracy nie ma aktualnie możliwości
prowadzenia uaktualnień. Po wstępnym uzgodnieniu z zainteresowanym, Zarząd
postanowił, że prowadzącym naszą stronę będzie kolega SQ3OGP.
8. Omówione zostały tegoroczne zawody o Puchar Wielkopolskiej PYRY. Zawody
zostały rozliczone, wyniki wysłane do uczestników, a czołówka w poszczególnych
kategoriach otrzyma:
• Dyplomy – odpowiedzialny Grzegorz SP3RNZ,

• Puchary – odpowiedzialny Jan SP3ESV,
• Nagrody – odpowiedzialny Krzysztof SP3FYX.
• Wysyłka do uczestników – odpowiedzialny Jan SP3ESV.
9. Przemysław, SP3SLO poinformował zebranych o aktualnym stanem przygotowań
regulaminu zawodów na rok 2011. Zarząd postanowił, że gotowy projekt regulaminu
zostanie przedstawiony członkom Zarządu do końca października. Równocześnie
Zarząd upoważnił Przemysława SP3SLO do prowadzenia wszystkich spraw
związanych z zawodami PYRA.
10. Istnieje konieczność przeprowadzenia aktualizacji przemienników i radiolatarni
działających na naszym terenie. Jednocześnie należy rozpoznać temat działania
urządzeń APRS w ternie działania naszego OT. Tematy te zostały powierzone koledze
Marcinowi SQ3MKC.
11. Zarząd postanowił, że następne Zebranie Zarządu OT odbędzie się w drugiej połowie
stycznia 2011.

Ostrów Wlkp. 10.10.2010.

spisał:
Zdzisław, SP3GIL.

ZALĄCZNIK NR 1

Uchwała nr 02/2010
podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 10 października 2010
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, zdecydował, że stałym
przedstawicielem oddziału w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Krótkofalowców
będzie kolega Zdzisław Chyba SP3GIL.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
Ostrów Wlkp. 10.10.2010.

prezes OT
Krzysztof SP3FYX

ZAŁĄCZNIK NR 2

Uchwała nr 03/2010
podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 10 października 2010
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, podjął uchwałę, że kluby
krótkofalarskie, identyfikujące się z PZK, a działające na naszym terenie powinny do dnia 31
grudnia każdego roku przedstawiać sprawozdanie zawierające następujące informacje:
• Skład zarządu,
• Adres siedziby klubu,
• Ilość członków,
• Informacja o działalności klubu (uczestnictwo w zawodach, szkolenie, spotkania, inne
akcje klubowe)
Uchwała obowiązuje od roku 2010.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
Ostrów Wlkp. 10.10.2010.

prezes OT
Krzysztof SP3FYX

ZAŁĄCZNIK NR 3

Uchwała nr 04/2010
podjęta przez Zarząd Oddziału nr 27
na zebraniu w dniu 10 października 2010
Zarząd Oddziału PZK Południowej Wielkopolski nr 27, podjął uchwałę, pozwalającą na
dofinansowanie opłaty egzaminacyjnej, dla młodych adeptów krótkofalarstwa
przystępujących do egzaminu krótkofalarskiego pod następującymi warunkami:
1. szkolenie odbywało się w klubie identyfikującym się z PZK z naszego terenu,
2. adept uzyskał pozytywną opinię macierzystego klubu,
3. adept wystąpił z wnioskiem do Zarządu OT, w którym zawarte jest oświadczenie, że
po zdaniu egzaminu wstąpi do PZK za pośrednictwem naszego oddziału.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu członków Zarządu
Oddziału Terenowego nr 27.
Ostrów Wlkp. 10.10.2010.

prezes OT
Krzysztof SP3FYX

