PROTOKÓŁ
z zebrania Zarządu Oddziału nr 27
Obecni: SP3FYX, SP3RNZ, SP3SLO, SP3ESV, SP3GEM, SQ3OGP, SQ3MKC, SP3IGP,
SP3JBI, SP3HVS, SP3GIL.
1. Zebrani przyjęli zaproponowany wcześniej przez prezesa OT Krzysztofa SP3FYX
porządek obrad
2. Przewodniczący OKR Mieczysław SP3IGP przedstawił sprawozdanie KR z kontroli
dokumentów i działalności oddziału w roku 2010. Dodatkowo omówił najważniejsze
zdaniem KR sprawy do pilnego załatwienia:
• Brak w dokumentach PZK określenia „osoba ucząca się” co nie pozwala
jednoznacznie określić czy zgodnie z decyzją Zarządu OT taka osoba może
korzystać z obniżonego wpisowego.
• Jak sensownie wykorzystać środki 1% podatku z tytułu OPP, a będące dyspozycji
naszego oddziału.
• Jaki będzie status prawny urządzeń zakupionych ze środków OPP, kto będzie ich
właścicielem.
• Komisja Rewizyjna wnosi, aby na stronie internetowej oddziału zamieścić listę
uzyskanych środków z tytułu OPP i ich przeznaczenie oraz zamieścić sposób
postępowania przy wykorzystywaniu tych środków.
W załączeniu dokumenty złożone przez OKR: sprawozdanie OKR z kontroli.
Protokół nr 01/2011 z kontroli dokumentacji przychodowo – rozchodowej –
Oświadczenie o stanie środków finansowych , protokół z inwentaryzacji kasy .
3. QSL Manager Grzegorz SP3RNZ przedstawił sprawozdanie z działalności biura QSL
za rok 2010. Największe ilości kart QSL przychodzą do rejonu jarocińskiego a
indywidualnie do kol. SP3DOI.
4. W zastępstwie skarbnika oddziału sprawozdanie finansowe przedłożył kol. Krzysztof
SP3FYX. Na koniec roku oddział nasz liczył 109 osób i obsługiwał 14 klubów
krótkofalarskich.
5. Następnie Jerzy SP3GEM przedstawił sprawy związane z antenami nadawczymi w
świetle przepisów Min. Ochrony Środowiska. Arkusz obliczeniowy sporządzony
przez Dionizego SP6IEQ został przez ministerstwo uznany jako niewłaściwy. Ma się
odbyć spotkanie na linii PZK – przedstawiciele Ministerstwa w celu wypracowania
wspólnego stanowiska.
6. Sprawa środków trwałych w naszym OT. Zgodnie ze spisem z natury, sporządzonym
na koniec 2010 roku. W dyspozycji oddziału pozostaje sprzęt o symbolicznej wartości,
który jest niesprawny a został wyprodukowany w latach 1970 – 1990, niektóre
pozycje to płytki elektroniczne, które aktualnie nie mają już zastosowania w
krótkofalarstwie. Zdaniem Zarządu należy przystąpić do złomowania tego sprzętu
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawę do następnego posiedzenia Zarządu
ma wyjaśnić Krzysztof SP3FYX. Załącznik nr 8 – spis z natury.
7. Na terenie działania naszego oddziału zaistniała potrzeba podjęcia prób w celu
stworzenia łączności kryzysowej. Zarząd oddziału na funkcję koordynatora łączności
kryzysowej powołał Mariusza SQ3NVW.
8. W dyspozycji oddziału pozostają środki z tytułu odpisów 1 % podatku na OPP w
kwocie 1303,78 zł. Zarząd podjął decyzję, aby ta kwotę przeznaczyć na
dofinansowanie rozbudowy infrastruktury UKF działającej na terenie OT 27
( przemienniki, APRS, bikony). Temat ten został powierzony Marcinowi SQ3MKC.
9. Zgodnie z decyzją Zarządu Klubu krótkofalarskie identyfikujące się z naszym
oddziałem powinny do końca roku przesłać do Zarządu OT informację o swojej

działalności. Obowiązek ten dopełniło tylko pięć klubów (SP3PKA, SP3ZAB,
SP3KVE, SP3KZG, SP3KRE). Zarząd przypomina pozostałym klubom o
konieczności złożenia takiej informacji.
10. Zwolnienia z opłacania składek. Zarząd rozpatrzył wniosek złożony przez Romana
SP3HUF, i postanowił zwolnić zainteresowanego z obowiązku opłacania składki
członkowskiej PZK w roku 2011. Jednocześnie na podstawie posiadanych informacji
o złym stanie zdrowia, Zarząd postanowił zwolnić dożywotnio kol. Maksymiliana
SP3MY z obowiązku opłacania obu składek.
11. Sprawa Odznak Honorowych PZK będzie rozpatrywania na następnym zebraniu
Zarządu OT 27
12. Po wysłuchaniu członków klubu SP3PFQ, Zarząd postanowił udzielić pomocy w
formie pisma do Starosty powiatu Ostrowskiego w celu możliwości wykorzystania
sprzętu krótkofalarskiego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Elektronicznych w
Ostrowie Wlkp.
13. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w miesiącu kwietniu 2011.
Ostrów Wlkp. 30.01.2011

spisał:
Zdzisław SP3GIL

