
PROTOKOL
Z PRZEBIEGU WALNEGO ZEBRANIA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO
PRZEPROWADZONEGO WDNIU 2I KWETNIA 2OI2 ROKU WLOWICZU

l. Zebranie otwotzyl prezes Polskiego To*arrystwa Meteorltowego prof. Lukasz
KARWOWSKI.
WyZej wymieniony prz''pomnial, te u,Elne zebranie odblvad siQ bfdzie na podstawie
przygotowarJego przEz zsrz4d PTMer planu, Plan ten zostal odpowiednio wczesniej przeslany
drogq elektronicznq do wiadomolci vs2ystkich czlonk6w towarzystwa.
Na sbonie intemetowej PTMet opublikowane zostalo r6lvnieZ sprawozdanie zarzqdu
z realizacji zadai za okras od poprredniego walnego zebrania.
Czlonkowie towarzlstwa mieli motlosd i czas do pruygotowania siQ do niniejszego zebrania
co powinno gwamnlowae whSciwy jego przebieg, skhdanie konstrukqrmych wniosk6w
i propozycji orlz wltyczenie zadai na nastgpny okres.
PoE4dek zebrania zostal gzrdstawiony Da ekran ia i prryj{y prztz ob*nych poprzez aklamacjg.

2. W realizacji porzqdku z€brania przysl4piono do wyboru wladz zebrada.
W glosowaniu jawnym wybrano:
- przewodnicz4cego zebr.nia - Marck STqPISIEWICZ,
- seketarzs zebrania - Marek WIERZCHOWIECKI
- komisj9 skrutacyjnq - Jerry STRZEIA - przewodniczgcy

- Pawel ZARQBA - cdonek komisji
Wszystkic wymi€nione osoby zaakeptowano jednogloSnie.
Dalszq czgii obrd poprovadzil wybrany pnewodniczg walnego zebrunia
Na podstawie sporz4dzonej listy ob€cnoici os6b ma z€braniu, s€ketlrz zebrania oglosil, 2e
w zebraniu bierz€ udzial26 os6b uprawnionych do glosowai oraz poinformowal, ze do
zlr?4du zlo2one zostalo jedno pelnomocnictwo czlonka towarzJstwa.
Pelnomocnictwo zlozJl Andrzej KOTOWECKI, a upowazniony mslal Kazimien
MAZTJREK.
Ostatecmi€ prawo glosowenia mialo 27 zebranych os6b.

3. Rc6lizacja kolejnych punkt6rr porz4dku zebrania /3 do l0/ :
- /pkt 3/ - dor. wyst4pienia informaryjnego redaktora gl6wncgo biuletynu naukowego

.Jvleteorites" /proi T. PRZYLIBSK,U.
Poinfomowal o dokonsniach w zakresi€ edycji czasopisma" planach i zalozeniach
w zlal.uesie \aydawania i finansowania biuletFu.

- /pkt.4/ - dot. odcrytania sprawozdania komisji rrwizyjnej PTMet.- /przedstawil
przewodniczqcy komisji Kezimierz MMUREIV.

- /p11.5/ - dot. wniosku o absolutorium dla zarzqdu PTMet.
W drodzejavmego glosowanis 2sbranie udzielilo absolutorium zrrradowi towarA'stwa
lglosy zo 25, wstzymda siq I osoba, przeciw - 0/.

- /plir',6l - dot. wyboru uzupelnitjec€go w zwiqzku z rerylhacjq s€kreurzs PTMeg
Seketarz PTMe! pelniqcyjednoczeinie zgodnie ze statuterh towaizysrwa funlcjl
zastgpcy prezesa, poinformowal o zloreniu rezygr8cji z pehionej fiDkcji w PTMet
Zgodnie z ptzyjgtym prz4dkiern zebranie powinno przystqpid do wyboru uzupelniajqcego

na stanowkko s€klttllza,
Wob€c nie wylonienia kandydate /kandydat6d do przyjgcia tej funkcji, w toku szerokiej
dyskusji zebranie, ns wniosek Wiesl.rm CZAJKI, skarbnika PTMc! !'ostrno*ilo
odljo2y6 spmwQ wyboru sekretarza na okres I roku, do nastgpnego \xalnego zebrania
towarrystwa rr roku 2013,
Wnioskujqcy poinformowal, 2e do tego czasu z!r?4d PTMct i czlonkowie towarzystwo bgdq

mieli sposobnoSC i niezbgdny czas dokonad koniccanych alaliz w zakresie wylonienia
kandydata lub kandydatow z uzfskanicm jego (ich) z86d m kandydowanie i poddanie sie
procedurre wyboru.w toku walnego zebrania..
Do cz{su wyboru nowego s€kr€larza PTMet, obowiqzki w}niksjqc€ z tej funkcji przyjmq na
siebie prezes i pozostali czlonkowie zarr4du na podstawi€ wewngtrznego podzialu zadri.
W)'razny sprzeciw wobec takiego rozwiqzania zglosil Janusz KOSINSKL
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Uzgodniono, 2e proponowane rozwi4zanie nie jest i tie mote byd sprzeazne 2 2 pisqrr
statutu PTMetjezeli wysQpuje calkowity brek kandydar6w kt6rty wlrarajq z8odp na
kandydowanie na omawian4 funkcjg.
Zspis statutu w qm zakrEsie nalety rozumiei tak, 2e w przypadku rerygnacji lub odejscia
z innych przycryn cdonka (czlonk6w) zarz4du, wyfirg.te jest podjQcie na najblizs2ym
tebraniu proc€dury wyborow uzupelniajqcych. Wym68 ten zostal spehiony.
PropozycjQ ust&awiejqc$ 2e zarz4d PTMet prcz najbtirszy rok bldzi€ dzialal w skladzie
b€z selcetarza ze wzglQdu na brak kandydat6w do obj?cia tej funkcji poddano procedurze
elosowania. Wynit glosovania; zal8 os6,b, pneciv 3 osoby, wstrrymalo sie od glosu 5 os6b.

- /7/ - doi. pizedstavieni! uchwal zebrania i glosowarlia;
Zarz4d PTMet przygotowal4 uchwaly kt6fe poddane zostaly procedurze glosowania Przez
ob€cnych na zebmniu czlonk6w towar?,Jstwa.
Tr€gd wsrysrkich proponowanych uchwal zostala zrlkcaptowana przez zebranie, gl,osowano
oddzielnie ka2dq uchwalc
Drubi z numerami ucltwal, ich teiciq i Wnibi glosowati stanowig zalqczniw do ninieiszego

protohohy'.
- /E/ - dot. rozsrrzygni9cia konkursu na nowe rogo (odaale PTMet):

W nakeslonym terminie Wzpd zr$aniqa, do zarzadu PTMet wplyn9ly 3 ptopozycje noweSo
logo ogracowane vzEz czlonk6w towarrystwa-
Zapr€zentowane propozycje nie otr?ymdly aprobaty zebrania. Ustalono m. in., 2e norv€ logo
powinno zwiem6 nazwQ towarzystwa w pehym zrpisie lub odpowiedni i juz uzywary skt6t
od tej nazwy. Powyzszych rozwiQz&l nie zawieraly prezentowane opracowdnia.
W drodze odr€bnej uchwaly przeglosovrano o ni€rozstrzygnigciu w dniu ?rbmnia konkusu
na nowe logo (odanakp)PTMet /gloso,,rdy 23 osoby - chu)de Fzyjetojednogloiniel.
Kolejnq odrpbnq uchwalq przeg.losowano, 2€ nowe logo towarrystwa musi zawietal
statutowq nazw9 lub zstryierdzony *,czednicj skr6l nazlvy lowarzystw&. lglosowdo 2a -
25 os6b, glos6w przeciwnych i wstrzymujqcych sig nie br'|o/.
W dyskusji w sprawie logo w),powiadalo sig 7 czlonk6w PTMet.

- /9/ - dot. propozlcji do programu prsry na nsstgpny okes dzialalflogci towarzystwa.
Zebrania ustalilo, 2E zarz$ PTMet zobowiqzany jest do kontynuowania dzidalnosci
w oparciu o statut lowarzystwa. Istotnych proporycji w tym zakrcsie nie zSloszono.

- /10/ - dot. wolnych vrniosk6rr;
Z uwagi na szeroki zakres wcz€Sniej porusanych w dyskusji ns poszczeg6lnymi punktami
programu zebrania problern6w, obecni na zebraniu czlonkowie towazystwa nie zglosili
dodatko\rych wnisk6w i propozycji do prary zrzqdu PTMet.

Po u,yczerpaniu zalo2onego programu prrewodnicz4cy oglosil zlkoicz€nie obrad walneSo
zebrania czlonk6w PTMet..
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