
WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 

Olsztyn 
 
 
 
 

Uchwała 1 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
z dnia 9 kwietnia 2011 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu stowarzyszenia 
za rok 2010. 

 
 
 

Działając na podstawie § 21 pkt 1 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 

Walne Zebranie stowarzyszenia przyjmuje sprawozdanie za rok 2010 i udziela mu 

absolutorium. 

 

Głosujących: 31 

Za: 30 

Przeciw: - 

Wstrzymujących: 1 

 
 
 
 

Przewodniczący zebrania: 
imię, nazwisko podpis 

Sekretarz zebrania: 

imię, nazwisko podpis 

 
 



WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 

Olsztyn 
 
 
 
 

Uchwała 2 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
z dnia 9 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010. 
 
 
 
Działając na podstawie § 21 pkt 2 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego: 
 

1. Walne zebranie stowarzyszenia zatwierdza bilans wydatków za rok 2010. 

2. Nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości -733,67 złotych pokrywa się 
z funduszu statutowego stowarzyszenia. 

 
 

Głosujących: 31 

Za: 30 

Przeciw: - 

Wstrzymujących: 1 

 
 
 
 

Przewodniczący zebrania: 
imię, nazwisko podpis 

Sekretarz zebrania: 

imię, nazwisko podpis 

 
 



WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 

Olsztyn 
 
 
 
 

Uchwała 3 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
z dnia 9 kwietnia 2011 r. 

w sprawie przeznaczenia dochodów kapitałowych na cele statutowe. 
 
 
 
Działając na podstawie § 21 pkt 3 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, 
uchwala się następujące wytyczne do działalności Stowarzyszenia na najbliższy okres: 
 

1. Dochody kapitałowe ze środków finansowych Stowarzyszenia przeznacza się na 
cele statutowe. 

2. Uchwała obowiązuje od roku uchwalenia, jednak nie dłużej, niż do końca 
następnego w którym wybrano nowe władze stowarzyszenia. 

 
 

Głosujących: 31 

Za: 30 

Przeciw: - 

Wstrzymujących: 1 

 
 
 

Przewodniczący zebrania: 
imię, nazwisko podpis 

Sekretarz zebrania: 

imię, nazwisko podpis 

 



WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 

Olsztyn 
 
 
 
 

Uchwała 4 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
z dnia 9 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zwolnienia zagranicznych członków z opłacania składek członkowskich. 
 
 
 
Działając na podstawie § 21 pkt 4 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, 
postanawia się, że: 
 

1. Składka członków stowarzyszenia nie będących obywatelami polskimi wynosi 0 zł. 

2. Uchwała obowiązuje od roku uchwalenia, jednak nie dłużej, niż do końca 
następnego roku, w którym wybrano nowe władze stowarzyszenia. 

 
 

Głosujących: 30 

Za: 24 

Przeciw: 2 

Wstrzymujących: 4 

 
 
 

Przewodniczący zebrania: 
imię, nazwisko podpis 

Sekretarz zebrania: 

imię, nazwisko podpis 

 



WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 

 
Uchwała 5 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 

z dnia 9 kwietnia 2011 r. 
w sprawie wysokości składek dla osób uczących się. 

 
Działając na podstawie § 21 pkt 4 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, 
postanawia się, że : 

1. Osobą uczącą się, zwana dalej uczącym się, jest osoba w wieku do 26 lat, 
uczestnicząca systematycznie w zajęciach lub studiująca w zorganizowanych 
formach systemu edukacji albo szkolnictwa wyższego. 

2. Uczącym się przysługuje obniżona składka stanowiąca równowartość składki dla 
członków juniorów, jeśli uczący się złoży Skarbnikowi do dnia 30 września roku, w 
którym przysługiwało obniżenie, oświadczenie, że jest uczącym się i w tym terminie 
uiści obniżoną składkę. 

3. Uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia, jednak nie dłużej, niż do końca 
następnego roku, w którym wybrano nowe władze stowarzyszenia. 

4. Obniżona składka opłacona do dnia uchwalenia niniejszej uchwały nie wymaga 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2. 

5. Tracą moc dotychczasowe uchwały w częściach ustalających wysokość składek 
dla uczniów, studentów i innych osób uczących się. 

Głosujących: 31 

Za: 29 

Przeciw: - 

Wstrzymujących: 2 

 
 

Przewodniczący zebrania: 
imię, nazwisko podpis 

Sekretarz zebrania: 

imię, nazwisko podpis 

 



WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 

 
 

Uchwała 6 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
z dnia 9 kwietnia 2011 r. 

w sprawie używania skrótu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. 
 
 
 
Działając na podstawie § 21 pkt 3 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, 
uchwala się następujące wytyczne do działalności Stowarzyszenia na najbliższy okres: 
 

1. W przypadku konieczności użycia skróconej nazwy Stowarzyszenia zaleca się 
stosowanie we wszystkich oficjalnych dokumentach i publikacjach Polskiego 
Towarzystwa Meteorytowego skrótu „PTMet”. 

2. Zobowiązuje się Zarząd do przeprowadzenia regulacji w tym zakresie przy 
najbliższej zmianie statutu stowarzyszenia. 

 

Głosujących: 31 

Za: 20 

Przeciw: 9 

Wstrzymujących: 2 

 
 
 

Przewodniczący zebrania: 
imię, nazwisko podpis 

Sekretarz zebrania: 

imię, nazwisko podpis 

 
 



WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 

 
 

Uchwała 7 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
z dnia 9 kwietnia 2011 r. 

w sprawie umorzenia składek . 
 
Na podstawie § 21 pkt 4 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego umarza się 

członkom zagranicznym składki nieopłacone do dnia 9 kwietnia 2011 r. 

 
 
 

Głosujących: 29 

Za: 17 

Przeciw: 3 

Wstrzymujących: 9 

 
 
 

Przewodniczący zebrania: 
imię, nazwisko podpis 

Sekretarz zebrania: 

imię, nazwisko podpis 

 
 


