Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK w Koninie
Czteroletnia kadencja władz Oddziału PTTK w Koninie dobiegła końca. Zjazd
Oddziału zwołano na 15 kwietnia 2015 roku. Obrady otworzył prezes Oddziału
PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Do Prezydium Zjazdu wybrano Andrzeja Łąckiego
jako przewodniczącego, Mirę Olszak i Wandę Gruszczyńską jako protokolantki
oraz członków Andrzeja Millera i Leszka Ruminkiewicza. Zjazd obradował przy
frekwencji 90,3 %. Na 31 miejsc mandatowych obecnych było 28 delegatów.
Obecnych było również 10 członków ustępujących władz i 1 gość.
Andrzej Łącki, prezes ustępującego Zarządu Oddziału, przedstawił sprawozdanie
z kadencji. Podziękował wszystkim członkom za zaangażowanie, które sprawiło,
że jesteśmy liczącym się Oddziałem w Wielkopolsce. Wanda Gruszczyńska,
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie w ciągu 4 minut.
Komisja złożyła wniosek o udzielenie absolutorium poszczególnym ustępującym
członkom Zarządu.
W trakcie dyskusji głos koledzy z kół i klubów uzupełnili sprawozdanie
zarządu o dokonania Koła Zakładowego Aluminium Konin, plenery fotograficzne
przy CHATCE, sukcesy rodziny Pęcherskich, realizację III etapu projektu
„Ochrona dziedzictwa regionalnego i kulturowego” i wydanie zakładki z Inskrypcją
Konińską w 2011 r. Andrzej Miller, który reprezentuje nasz Oddział we władzach
Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, poinformował o obecności zdjęcia M.
R. Witanowskiego na Głazie Krajoznawców w Poznaniu i kontaktach z Korporacją,
gdzie jest sekretarzem. Przypomniał o reaktywacji Koła Przewodników z obecną
tu Beatą Kozikowską, która znalazła się w gronie ostatnich przewodników sprzed
reformy Gowina. Od 2014 r. Andrzej Miller jest przedstawicielem konińskich
przewodników w samorządzie przewodnickim Wielkopolski.
Zebrani przyjęli Uchwałę Programową. W głosowaniach jawnych udzielono
absolutorium każdemu członkowi ustępującego Zarządu. Zebrani jednogłośnie
zatwierdzili czteroletnią kadencję władz Oddziału, siedmioosobowy skład Zarządu
i pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej. Uchwalono, że również w tej kadencji
nie będzie powołany sąd koleżeński. Zebrani wyłonili skład komisji skrutacyjnej:
Eugeniusz Figura, Erika Sobczak, Andrzej Miller.
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Nowa Komisja Rewizyjna.

W obecności członka komisji skrutacyjnej zarząd ukonstytuował się następująco:
Andrzej Łącki - prezes, Jerzy Sznajder - wiceprezes, Beata Kozikowska wiceprezes, Zbyszek Szczypkowski - skarbnik, Mira Olszak - sekretarz, Piotr
Pęcherski - członek, Władysław Puszczyk - członek.
W obecności członka komisji skrutacyjnej komisja rewizyjna ukonstytuowała
się następująco: Michał Gruszczyński - przewodniczący, Ryszard Galewski,
Marian Matusiak, Andrzej Przybylski i Leszek Sobczak - członkowie.
W imieniu nowo wybranego Zarządu Oddziału Andrzej Łącki podziękował za
okazane zaufanie oraz zobowiązał się do wykonania uchwał Zjazdu, prosząc o
współpracę wszystkie kluby i koła Oddziału. Zaprosił do wspólnego zdjęcia,
podziękował wszystkim uczestnikom Zjazdu za sprawną organizację i przebieg
Zjazdu, PBP za udostępnienie pomieszczeń i zamknął obrady.
Protokołowały: Wanda Gruszczyńska i Mira Ewa Olszak.

