Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystycznego PTTK
w Koninie w dniu 17 marca 2016 roku
Prezes Klubu Piotr Pęcherski otworzył zebranie w drugim terminie i powitał zebranych.
Do Prezydium zebrania wybrane zostały: Wanda Gruszczyńska, Maria Brzoska, Barbara
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Krysiak, Maria Gruszczyńska, Mira Ewa Olszak – protokolantka fot. 7. Zaakceptowano
propozycję, żeby Prezydium pełniło rolę Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji
Mandatowej wybrane zostały Maria Brzoska i Barbara Krysiak. Stwierdziły prawomocność
obrad. Obecni zdecydowali, że prawo do głosowania mają tylko członkowie Klubu z
opłaconą aktualnie składką.
Piotr przedstawił kandydatury nowych członków Klubu i w wyniku głosowania zostali
przyjęci: Joanna Chrzanowska, Krzysztof Kita, Paweł Hejman, Kamil Hejman, Ewa Kruczyńska Teresa Mejer przygotowuje stół ciasteczkowy.
i Anna Pęcherska. Piotr pogratulował nowo przyjętym członkom Klubu, poinformował, że
po opłaceniu składki mogą odebrać odznaki klubowe i koszulki u Basi Krysiak fot. 2.
Prezes Klubu wręczył dyplomy wyróżnienia klubowego następującym osobom: Maria
Brzoska, Anna Witkowska, Kazimierz Witkowski, Marek Walerczyk, Barbara Krysiak,
Jarosław Wertlewski, Urszula Glanc, Mira Ewa Olszak. Piotr Pęcherski fot. 4. Władek
Puszczyk wręczył duże Brązowe Odznaki KOT następującym osobom: Darek Wąchnicki,
Dorota Szkudelska, Sławomir Szkudelski fot. 5.
Krzysztof Łyjak w imieniu Zarządu Klubu odczytał sprawozdanie za mijającą kadencję.
Maria Brzoska odczytała sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej. Postawiła wniosek o
2
udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu. Wanda zgłosiła autopoprawkę
do sprawozdania informując o tym, że w Klubie mamy dwóch przodowników kolarskich.
Piotr dodał, że są też osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem ulicznym. W wyniku
głosowania każdy ustępujący członek Zarządu jednogłośnie uzyskał absolutorium.
Piotr zaproponował wybór osób do Komitetu organizacyjnego z okazji 35-lecia Klubu.
W jego skład wszedł Zarząd Klubu, a poza tym: Marek Chlebicki, Maria Brzoska, Darek
Wąchnicki, Zenia Klejna, Urszula Sypniewska, Marek Walerczyk, Andrzej Łącki.
Andrzej Łącki przypomniał zebranym, że należy wpłacać składki do końca marca, w
przeciwnym przypadku traci się prawo do ubezpieczenia gwarantowanego w ramach
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składki oraz traci się ciągłość stażu w PTTK. Wanda przedstawiła Plan imprez na 2016 rok
i zachęcała do uczestnictwa. Darek Wąchnicki proponuje dodatkowe cywilne ubezpieczanie
się osób, które prowadzą daną imprezę. Andrzej wyjaśnia, że składka PTTK obejmuje ten
rodzaj ubezpieczenia, ale pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia imprezy do Oddziału
PTTK. Maria Brzoska proponuje udział w majówce 7/8 maja. Przypomina, że nie został
zrealizowany wcześniejszy pomysł zgłoszenia Klubu do Familiady. Marek Chlebicki
zaproponował obejrzenie filmu Młyn i krzyż.
Podczas wyborów zarządu Klubu w lokalu i poza lokalem zgasło światło. Na szczęście 4
wkrótce zostało włączone, ale rozległ się alarm. Po chwili udało się opanować sytuację.
Komisja Skrutacyjna fot. 3 przeprowadziła wybory. Nowo wybrane władze ukonstytuowały
się. Skład Zarządu Klubu fot. 6:
¾ Piotr Pęcherski – prezes Klubu
¾ Krzysztof Łyjak – wiceprezes
¾ Zbyszek Szczypkowski – wiceprezes
¾ Wanda Gruszczyńska – sekretarz
¾ Barbara Krysiak – skarbnik
Skład Komisji Rewizyjnej:
¾ Joanna Chrzanowska - przewodnicząca
5
¾ Anna Pęcherska - sekretarz
¾ Jolanta Ostrowska - członek
Nowy stary prezes Klubu Piotr Pęcherski podziękował za okazane zaufanie, ma nadzieję
na wspólne podejmowanie ciekawych inicjatyw, zaprosił też do pracy wszystkich członków
Klubu. Podziękował za pracę ustępującym władzom. Wnioski zgłaszane podczas obrad:
 Regulamin Klubu powinien być przyjęty na specjalnym walnym zebraniu członków Klubu
 Komisja Rewizyjna prosi Zarząd o powiadamianiu o posiedzeniach Zarządu.
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 Należy sporządzić kalendarz imprez klubowych (dla Komisji Rewizyjnej).
 Zgłosić zespół do Familiady.
Piotr podziękował, życzył powodzenia nowym władzom Klubu i zamknął posiedzenie.
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