
                                                                                                                          Balice, dnia 05 grudnia 2014 roku

 

Komunikat nr 1/2014 

W zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ kadencj¹ Zarz¹du, Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego przy Jednostce 
Wojskowej 4658 w Krakowie zwo³uje w dniu 15.12.2014 r. (poniedzia³ek) Walne Zebranie Cz³onków KO£A. 
Zebranie odbêdzie siê w lokalu Klubu Wojskowego w Balicach. Spotkanie rozpocznie siê o godzinie 12:30 w 
pierwszym terminie. W przypadku braku kworum tj. mniej ni¿ po³owa cz³onków uprawnionych do g³osowania, 
zebranie rozpocznie siê w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 13.00, a jego uchwa³y bêd¹ wa¿ne bez 
wzglêdu na liczbê obecnych cz³onków. 

Celem zebrania bêdzie: 
- formalne zamkniêcie up³ywaj¹cej kadencji obecnego Zarz¹du, 
- wybór nowych w³adz Ko³a, 
- nakreœlenie celów i planu dzia³ania Ko³a. 

Proponowany porz¹dek zebrania: 

1. Otwarcie Walnego Zebrania, wybór przewodnicz¹cego oraz sekretarza zebrania. 
2. Przyjêcie porz¹dku obrad. 
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. 
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustêpuj¹cego Zarz¹du Ko³a za lata 2012-2014. 
7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
8. Stwierdzenie prawomocnoœci obrad. 
9. G³osowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du Ko³a. 
10. Wybory nowych W³adz Ko³a: Prezesa, Zarz¹du Ko³a. 
11. Dyskusja nad programem dzia³ania i kierunkami rozwoju Ko³a. 
12. Omówienie bie¿¹cych spraw organizacyjnych. 
13. Zamkniêcie zgromadzenia. 

Szczególn¹ uwagê zwracamy na: 
Polskie Towarzystwo Tatrzañskie jest stowarzyszeniem, którego osi¹ dzia³ania s¹ góry. Zrzesza osoby, dla 

których turystyka, wspinaczka i sporty górskie s¹ wielk¹ ¿yciow¹ pasj¹. Idee i program Towarzystwa realizowany 
jest w poszczególnych Oddzia³ach, które stanowi¹ miejsce spotkañ, budowania relacji, planowania wypraw. ¯ycie 
Towarzystwa, to de facto ¿ycie jego Oddzia³ów i Kó³. Bêdzie ono takie, jakie my - cz³onkowie Ko³a PTT w 
Balicach - sami stworzymy. Dlatego Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w Walnym Zebraniu Cz³onków 
Ko³a. Jest to czas, w którym wszyscy razem mo¿emy okreœliæ najwa¿niejsze cele Ko³a i wyznaczyæ jego drogi 
rozwoju. Szczególnie zachêcamy do rozwa¿enia aktywnego udzia³u w ¿yciu Ko³a poprzez kandydowanie do jego 
w³adz. Podjêcie dzia³alnoœci w Zarz¹dzie daje mo¿liwoœæ bezpoœredniego wp³ywu na jego dzia³ania, realizacjê 
swojej wizji w relacjach góry-cz³owiek, podejmowanie dzia³añ na rzecz œrodowiska i ludzi gór. Jest to równie¿ 
bardzo dobra droga osobistego rozwoju. 
Ponadto przypominamy o pilnym uregulowaniu zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich! Sk³adki za rok 2015 nale¿ny 
wp³acaæ do koñca czerwca 2015 r. Polskie Towarzystwo Tatrzañskie jest organizacj¹ opieraj¹c¹ siê 
ca³kowicie o spo³eczn¹ dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie swoich cz³onków i wolontariuszy. Sk³adki s¹ wa¿ne, 
poniewa¿ dziêki tym pieni¹dzom istniejemy i mo¿emy finansowaæ dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ oraz rozwój. 
Aktualna wysokoœæ sk³adek: 

Sk³adka normalna: 30,- z³/rok 
Sk³adka ulgowa (uczniowie, studenci, emeryci, renciœci): 15,- z³/rok 

Sk³adkê wp³acamy na konto nr. 34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 z dopiskiem w tytule przelewu „Sk³adka 
cz³onkowska za rok …. za (imiê i nazwisko)" 

 Serdecznie dziêkujemy za wp³aty. 



W imieniu Zarz¹du Ko³a PTT przy JW 4658 

        

         Prezes 

Robert Stanis³awski 

Równoczeœnie w imieniu wszystkich naszych cz³onków, w imieniu naszych ukochanych gór, 
prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego. 
Obecnie przekazanie 1% podatku organizacji po¿ytku publicznego jest bardzo proste. 
Aby tego dokonaæ nale¿y wype³niæ odpowiedni fragment w³aœciwego formularza PIT w sposób 
podany poni¿ej: 
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