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l. a)b.Liu.Li u\ta'nn?
L Obowiqzki rejc ncyjnc stowau ysenia

. Zmiany w rejesrze ssdowym W 2013 r nie dokonlyano zmian w kmjowym rei$trze sqdowym.

. Do Urzdu Micjsltego { sos osou pr slat|o tr^zq w dniu 1.1 k$ietniN 2013 r. ziozoDo
sp'awozdanic z dzialalnosci Mu zc sprawozdanicm finarlsowym za 2012 r.

2 Oho$,inzki ski! borve
. Odp('*i!'dnie dekld&je rozliczeniowe (ClT'lJ i CIT-8/O) ,! 2012 r. zlozono do UrzFdn Skarbowego

w Sosnowcu w obljgatoryjnym terminie. Po aiwi€rdzcniu przcz Walne Zebra e w Olszrynie do US
Sosn,,$lec p.zcslano takze sprawozdanie firaffowc $raz z bilansem za 20t2r. po rcminic
uslt\lowym, w d u 25 k*retnia (tcrflin 23 klicr'ria). Opoztu€oe {)niklo z nrcLerm,nu$e8\'
po{lpisaDa doklrenldw Wez .zlo*a zarzqdu kol. Mdrcina Cimale. W rcrrhacic obowiqzki
rozUczcniowc stowez)sz€iiz 

" 
2ol2 rok 7^oi'cznno:5 kwietnia 2013 r.

. 7k'?cnit dcklabcii roTllczcniNlvch oduNicdnic d..klxn.jc rozlicTenioNe {CIT 8 i CIT 81o) 7a
20tl r. przeslano do llzedu Sk{boweso r Sosnowcu w obliSatoryinym terminie (l.l hrego 2014 r.).

3. Obowiqzki sta\ sqrczn€
Ni€ wyk\rrywano obo"i.rzko* starysryr^ych.

.l Po/ostalc obos ialli ustarowc
Ro.,usl.nie cT.sodsn egTemtlxr. oboNiqzkowcgo w :10t3 r. rozcslano do brbliolck objqrych
e8zemplMem obowiqzkoqm: ISSN 2080 5497 Acta Socictatis Metheoriticae Polonorum,
RO( ZNIK PTMet vol .4.2013.

I I. t)n.jEitt.ki nal on|
t unkcja ,\ekretana '| 20I3 mtu nie nstala obLqb. Czynnoi.i ykrctaru |9 zakrc\ie ewidencii dec,nii

7AEqtu PTMet, pEujet nowch czlonko|| i skteilen, infomo-nia.zlonk6\| o stanie srrwar2vzenia ot@
o t. I t trt t :u LJr Jo I h | | | tu.J i s I t) v ttzt s.t t rd | | kot tt E dl Skuth rtli.

5 spm\ozdanie z \$ko $ania uchwal Walnc8o Zebrania StowMlszenia"
. Po wrl!. m Zeb.an w OlrztvDi. orlublikowsno w formie clcktroniczncj komunikai o wyni*ach obra.l

Ponadto ogloszono na stomch intemlorwch trcsa pr4jetych sprawozdai i uchwal. Dopiero r! Erudniu
opublilo@o sprawozdanie z Walnego zebrania w Olsaymc, co spowodowue bylo opoznienien ze
strony sekrelara walnego zcbmia.

. lio^staR, KonrurrlaL! ! 89-92 doryez.{c€ biel{lej &hlahNici sro*d z}szenia dro8q rrailow.i. (kopie
komunikatow umieszcmno na s(onach intemclowych PlMel). Pomdto $.r sllano p@zlq inrernerorq
dodarko\ c biczacc informrcic.

6.  \p t .$u/Jdi ,  .  p ' / ) r (c  isk( . le l  L / lu ,  u$ \ rusd/ \v< ' , iJ

za rok 2013 r,

W 201-, roku

Nr l/2013 z.inia i8 mar.i 2013 rctd

55 Nr 1/201s z dnia l8 maE 2ol3 roku

56 Nr l/2013 z dnia 16 maf@ 2013 roku

Nt 212013 z dnia 12 kder^ta 2413 mku

58 !r 2/4813 z &ia I2 lwi€rnia 2013 ohu

59 N. 2/2013 z dnia 12 kwiehia 2013 rck!

lrl/.i. p.h \r 31201 3 z Cnia r3lwiehia 2013 6hu

6r Nr3/2013 z.lnia r3 kwi€tnia 2013 roku

62 \r412013 2 dnia 2r mala 2013 roku

63 Nr 5/2013 z dni, 23,ip6 ?013 oku

w 2013 przi9to l0 no$fch czlonftrt{.
Skcslc  aw2013'oku

L
4,fu',t"-



L Nlac 'er  R)bickr ,  rurr t t  lcEi ryDucl i  1 l -2 dec) / jdNr6,201+. /drr id2p&dzicrD a20l j ro lu
2 Marek focTldloqsk;. numer legit\macji 109 |Ic\,.Ja \r I0 / 20ll z dn;a l5 grudnia 2013 roku

Strn osobo*y PTlIct nr dziei 3l grudni{ 2{lll i wtni6il I23 czk'n6n.

W okrcr r uj I stlc^ia l0 1 I r . do /rkorrzcDrd ladenctr qiidz s,o$ arz\ veDlr p.zrjeLo kolcjtrych b

Nr 1 / 2Ol4 z dnia 1 slycaaa 2014 bko

1 6 5 Nr 1 / :O1d 2 dnia 1 srycria 2014 o*u
' 6 1 Nr 1/2Or4 zdnia I  s lycznia2014 Dku

Nr 1 / m14 zdnia 1 stctnra 2014 oku
Nr ?/20 4 : dnia 26 srycaia 2014 Dku

€,9 !.320 4zdnia3roe m14 Dku
4 z dnia 12 maja 20r 4 oru

!. rV2O4 2 dnia 12 maja 2014 roku

112 Nf 4/20 4 z dnia 12 mala 2014 oku
Nr q2o 4 2 dnia 12 maja 2014 @ku

Polskie Towrrrystwo Mel€o.yrowc nr dzicri Wrlnego zebrrnir spr.wozd|wcrGwyborczego liczy 133

tl L l )t ;ntuh'rn: li"ar\t&

wozdsnie firrnsowe cznir 2013 r. do 3l rndnir 2013 r.

Informacje o strukfurzc zredi"owrnych przychod6wr
D{Ehody Polskego Toweyst% Meteorytowcso w 20 I 3 roku:

Sklidk czlonkon:,kic brulto okJcsbne starurcm
Irr . \ (d i (  p?\cho,  h n l je i lonc sk(ur(m

Prychodl finansowc.

5 225.00 zl
3 240.00 zl

( t  O0 / l
0.2O zl

E 465,20 r1

weao w 2013 roku:

Suma bilarsowa na dzicn 31 ,arudnia 20l l r s\nosi 4 768.r i  z l
$yBk th$sowy z Rachur*u zlsko* i slrar Jcsr ulc||rli) - l  218.8" zl

Nadwyzk( kovt6* nad prrychodana w w,tokosci 2 I 8,89 1l zo ,tanie pokwta z fuduszu
sran,r'rwfro rl, no{iie, i't chwal\ ^ /Ar\ucr.lzcnru zdania finan{{tso 7a rok 2013

i strat zr 2013.ok.
Stowa.z,vs,renie nic posiadr mriqrku trwrlc,ro 0
Slowuzyszc'1i. posi.rd.I fur usz srirutow!: 5 t87:1 zI
W aktyraoh bilans wvkazuic wt lacznie irodki Dienie2nc 4 768.35 zl

m ralhunku bankowym 4 7L| .55 ? l
w r!^sre slowarzvszens 0.40,71

W pJ,ysa h ud/wrcrcrcdl(n;(m rych iodto$ sa.
l  'ndus,e $10'ne.  tu  l rorL sk l idstq v\ .

fundusz slllutowy
4 76'7,55 t|

a 9L1.24 r1
- naawyzb koszlow nad przychodami - l2 l8. i l9  z l

rhlsl\ konFrcncyne nrtlo 21lO, l )0 z l
200,00 zl

Z|J . i r  $ )  LL$rL i !o ! 310,00 r1
Raz.n pozost4e,lochodr: 3 210,00 rl

Informrclc o slrnkturrr zrerlizosrtrvch kosr.6w:

rciliacji r{dri strtutoR}ch:

w Olszlvnrc 2 640,00
Druk $f daMrcts (AC I A Vol 4) 2 607 ,61 7,1



kos^ donnansowania iciczkr 4 000,00 zl

R.rcm koszty dzialdno&i .rraurowei: 9 6E4,{}9 zl
Nalczy podkrcilic. 2e mimo r11 niku ujemego. \,1oi6sl -r 218,89 zl, sran finansowy stowarzyszenia jesr

bardzo dobry i t|y trika zc osiqaniqlych zwirlszon\ ch d.chod(')u . knire mogh poln'\ ac zwiqkszonc F ydatki.

I t .  Di  nhkt ; r  b i iad ,  )01.1 L
. W\cany zosra'd kiern kolejny tom Roczruka Polskicgo Towrystwa Meteorytowego, Vol.4,2013.

Mozliwc !o bylo dzieki akryMej postawie kol. Marka Woz:iaka, ktory zadbai o rcdakclq czl,sc pmcy,
l.lco setdlezuic Zarz{d dzilkujc.

. Sysrcmatycznic dokon)}ano prz.romnie6 o zalcghch skladliaoh. oo skutkolvalo zqiekszonymi
pr1!( hod.ini m konlo P'l Mcl i mniejvanie zaleglosci zobowiqziri.

. w 2r l:l rctu *tslano listy rratulacl ine do kol. Wiesl&\e w{trowrkicgo ikol. Andrzqa M!rcckie8o z
ok&jijubileuszu 80 lccia urodzin.

,. Itiat n6.: :dr:|da :r l latu
\J  qdnrei . /e  , \ : '8r iec, .  q  la ,  r l l  laJ(nctr  sro\ r '4  venrx

. W ll1 kadencji rozpocze$ archiwejr dokumcm6w srowtrzyszenrcwych w zwiqzku z upl,vwem lvaznojcj
ektorr'lh dokuntenloir, \,, vczcsolno$r ftsrewycll $ arch;wacji (h(xjzi o *yseparowaor

nicistornych ju dokumentow. ich zniszczcni!., przy j{Jnoczcsnyn zachowniu dotument6w
sto*d!-szenia pnf,chow)'wanych wi€czyscic zSodnic z ustawowymi z,asadami przechowy,ania
dok|mr!'ow PBcc rozr{'c7ql sta.hnik. kol wiedalr C?ailia I rprz4d*oq'ano doktrmenty 7a lara 2Oo2
:005 om? ? uplv$2jqccj kndencji a lala 2008 2014. Upo./Adkowania sfmagaj4jes4ze lala 2006-2m7.
:lalezy podkrestia, ze pracc lakic aq jcdnym z podstawowyeh obo* iqzk(iu, wladz srollarzlszcnia i \{
przrszloici powinny byc koosekwentnie konlynuowane.

. Doko')ano rowizli za$d plo*adania ksi98o*os.i lr s|owarzys.ieniu. I,ominlo picr$vych oba$, zc oze
powodow& to nickorzlstne zdMenia w budowaniu forn.rlny,jh i fin,ltsow)ch podstaw siowrzysetria
okazalo ne, 2e systenatr-czfr praa w l€j mre.ii pzyiiosla szereg korryaci Pierwszyrn jcsr
/nos7c7cd/cnic rocTnic ksoh 712 zl co daie minimrm 2928 7l u,ci4gu rrwania kadencii. Dnrgin iesr
znacznc uproszrzcnie i zmni€jszcnic objrlosciowe dokumenralji finansowej. pozwalajqcc na jej lepszc
zrozumielie pzez osoby mniej przygolowane do czJnnosci konaolnych. Kont.ola skdbowa przez Urz4d
Sk&boetr r Sosnoecu w rakcie lrwania kadcncji nic wykazala zadnych rat4cych uchybien w
pfowdd^ ru dokumenlacJi, zwcajqc uwage na dobrE lted\ ksiesorc slowarzlszcDc srvlo z (e.1
konfrorbcji obronn4 rqlq. Podkresla sie 2e dalve prace mirjqce na ceh doskonalcnie prcwadzenia
dokuncntacji ksieSowcj powinny bya kontynuowanc.

. \iewqltli\\yn osiig.isciem {towar^'sTenii hvla organi,,acir Konferencji \4ctcon to\ej r I crvicTn
$)lonanr slas.imi sil.rni. lblqczone 10 b)lo z obohodani l0lecia slo\ra.zvszenia Pot*ierdTilo 1o
zdolnosc slowrrzyszcn ia do organiza(jitcgo lypu przcdsiewziec.

. lNyn niewstpliwym osiqgnieciem bllo konsek$entne \'!da$anie Rocmik6w I''lMe1 Aota Socieratis
Methefl ticae Polonorum, ISSN 2080-5497. Mozhrrc ro byro dzreki zdaazowaniu kol. Marka Wor.niaka
jak roimiez konsekwcntnie budowelm mozliwosciom findsow.nia pz€diiQwrecia pzcz
stow{r}s4nie.

. Kolcjtr)n, osi€niLicicm jcs! utrz)trutric zdohoiei ofgN|i,xlinlj Z /4du sto\\,rrrtsrclia pomino
ust.rpien[ z funkcii Sek.etafza koi. Marka Wo2niaka. \ale2] z calq mocq stwierdzia, ze jaldolwiek
wakujq.a tunkcla sporrodo\{ala dodatkowe obcrq2enia, to nie ucierpiala na trrn lako|ii prowadzonyoh
spraw i dokumenhcii srorlarZvszcnia" a nascr nickror€ *vcinti dzialdlnosci wesziv na qazs4r poziom. Sq
to spnsy mechanizmu podejmowania dqtzji ZMadn sto!,rztsz€nia. czt sprawy pzylmuwania i
skresloxa czlonkdw (zauwzalny rvros liczty czlonk6wttm okcsic).

Sprawy nic 'ueislnc $ III tadencii sto9try\zf,nra
. l\ stasowyn niedoDrEarienr okresu tll kdJeNtr j!s! zb\r slatre LoorJluosuxe ftao! ss1)sltrllr wlad./

srowdryszenia (Komjsja Rewiryjna" Konisj! Naukowa) ptzez, \|tadz€ skladaiqce manda! Pzvszlos
srowaz,!-,tzcma lcty wc wsp6locj p.ey wsz)srkich organow oraz poszxzcgolnvch czlonldw.
IrdlwidD.hr prrca porzczeg6lnrch os6b nic motc zsstfpowe6 kolegirlnoici podejrnowrdych

-,a- :: -. StoEqlzil b,z uelzialu os6b tzecich

f,te/,a,zo*u r" )#2! Lc'/l'ze't''a'
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A z l
()ltxt\ FxzltNe (koresfbndencla urr9do\{,a. polliadannan'. czbnkow, wi sylka

Pozostale wyda*i (lnternet. biurowe, itp ) 170,64 zl


