Protokół
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego OT PZK nr 27
odbytego w dniu 16 marca 2014

Walne Zebranie rozpoczęło się zgodnie z planem o godz. 10:00. Zebranych przywitał prezes
Zarządu OT kol. Krzysztof SP3FYX, który także prowadził zebranie.
Została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Bogdan SP3LD (przewodniczący),
Andrzej SP3FNZ, Stanisław SP3YM. Komisja sprawdziła prawomocność obrad zgodnie z
listą obecności i stwierdziła, że obrady są prawomocne w drugim terminie.
Lista obecności, i protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
Na protokolanta zebrania powołano Zdzisława SP3GIL.
Ponieważ wszyscy członkowie OT 27 wraz z zawiadomieniem o zebraniu otrzymali porządek
obrad, prowadzący zebranie zapytał, czy zostaje on przyjęty czy też wymaga uzupełnienia.
Zebrani przez aklamację przyjęli porządek obrad.
Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Waldemar SP3TYI (przewodniczący)
Wojciech SP3HZR, Janusz SP3IAS.
Następnie zostały przedstawione sprawozdania z dotychczasowej działalności:
·
·
·
·

Prezes, Krzysztof SP3FYX – sprawozdanie w imieniu Zarządu OT,
Skarbnik Jarosław SP3AYA – sprawozdanie finansowe,
Przewodniczący OKR Sławomir SP3OKS – z działalności Komisji Rewizyjnej.
Paweł SQ3POS - Koordynatora WASR z prowadzonej działalności – brak
sprawozdania pisemnego złożone ustnie na posiedzeniu.

Wszystkie sprawozdania w załączeniu.
Po wysłuchaniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja
Kol. Zenon SP3JBI zapytał gdzie można zapoznać się z podziałem środków z OPP w podziale
na kluby?
Odpowiedział Skarbnik i Prezes: lista środków znajduje się na internetowej stronie oddziału,
ale jej aktualność zależy od informacji uzyskiwanych z Sekretariatu PZK.
Zdzisław SP3GIL poinformował zebranych o swoich pracach w ramach Zarządu Głównego
PZK, oraz o pracy w Komisji Statutowej PZK.
Jerzy SP3GEM przedstawił swoje zdanie na temat pracy Zarządu Głównego poczynione
podczas pełnienia funkcji przewodniczącego GKR.

Zenon SP3JBI poruszył kwestię klubów krótkofalarskich i ich powiązania z oddziałami
terenowymi i PZK. Wg jego opinii temat ten nie jest dobrze uregulowany i należy
doprowadzić to do zgodnej z prawem sytuacji. Jest to ważne, bo dotyczy to bezpłatnej obsługi
QSL dla klubów na naszym terenie.
Sławomir SP3OKS także uważa, że sprawa klubów nie jest do końca jasna a jest to ważne
szczególnie gdy występują powiązania sprzętowe lub finansowe.
Jerzy SP3CZB uważa, że powinna być opracowana precyzyjna definicja klubu
krótkofalarskiego PZK, zgodna ze statutem PZK.
Jerzy SP3GEM zauważa, że PZK ma obowiązek obsługiwać w zakresie QSL i pomagać
wszystkim klubom krótkofalarskim, bo wynika to z zapisów OPP.
Krzysztof SP3FYX poinformował, że aby kluby uzyskały uprawnienia do obsługi QSL to
powinny co roku złożyć krótką informację o swojej działalności do Zarządu Oddziału.
Bogdan SP3LD poinformował, że kluby „lokowskie” zobowiązane są do składania corocznie
sprawozdań do swoich macierzystych Zarządów.
Ryszard SP3BOL uważa, że Zarząd Oddziału organizując Walne Zebranie powinien
przygotować tematy jakie będą omawiane podczas zebrania oraz przygotować w kilku
wariantach rozwiązanie ewentualnych problemów.
Janusz SP3IAS uważa, że wszystkie kluby krótkofalarskie działające na naszym terenie
powinny złożyć akces do PZK.
Bogdan SP3LD zauważył, że Zarząd Oddziału pracuje coraz lepiej i pozytywnie ocenia jego
działania. Tym samym składa podziękowania za dotychczasową pracę. Do tej opinii
przyłączył się Ryszard SP3BOL.
Po zakończeniu dyskusji, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła propozycje uchwał jakie
zostały zgłoszone podczas zebrania. Propozycje zostały przyjęte a zgłoszone dwie uchwały i
jeden wniosek zostały przyjęte jednogłośnie.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków wraz ze zgłoszonymi projektami stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Tematyka zebrania została wyczerpana i o godzinie 11:53 Walne Zebranie zostało
zakończone.
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