Płock, dnia 25 lutego 2019 roku

Protokół nr 1/2019
z zebrania Zarządu PSRWN Oddział w Płocku
Uczestniczyli:
Prezes Oddziału Janusz Rosuł, sekretarz Anna Kłobukowska, skarbnik Sebastian Gaza,
Członkowie Zarządu: Zofia Chojnacka, Roman Bisping
skarbnik zarządu poprzedniej kadencji: Małgorzata Kroczewska

Przebieg zebrania:
I. Ostateczne przekazanie dokumentacji finansowo-księgowej przez skarbnika zarządu poprzedniej kadencji
aktualnemu skarbnikowi oraz wyjaśnienie kwestii związanych dokumentacją formalno-prawną oraz
funkcjonowaniem Oddziału, w tym kwestii byłych członków i pozostających w zawieszeniu (kol. Zofia
Tłuchowska i kol. Anna Zgorzelska).
II. Prezes Oddziału poddał pod dyskusję sprawy związane z organizacją szkoleń w 2019 roku i zbliżającego
się Jubileuszu XXV-lecia PSRWN Oddziału w Płocku. Ustalono co następuje:
1. Wstępnie ustalono terminy szkoleń organizowanych przez Oddział w Płocku w 2019 roku tj.
pierwsze szkolenie w okresie kwiecień – maj, drugie szkolenie wrzesień – październik, jak również
zaproponowano tematykę dla szkoleń; „służebności przesyłu” (z rekomendacją prowadzącego
Piotra Zamrocha), „użytkowanie wieczyste w świetle znowelizowanych przepisów” (jako
prowadzący Mieszysław Prystupa), „wycena nieruchomości leśnych” (ze wskazaniem na
prelegenta Adama Illera). Ponadto zasugerowano połączenia realizacji szkolenia / warsztatów
w terminie obchodów Jubileuszu XXV-lecia Naszego Oddziału.
2. W dyskusji rozważano termin i miejsce obchodów Jubileuszu – czerwiec ew. wrzesień 2019 roku,
jako propozycje lokalu: „Czardasz” bądź „Hotel Starzyński; kol. Zofia Chojnacka zobowiązała się
do rozeznania możliwości organizacji i oczekiwanego poziomu cen.
3. Rozdysponowano funkcje związane z organizacją i przebiegiem obchodów Jubileuszu:
a) logistyka uroczystości – koordynator kol. Zofia Chojnacka
b) kontakty z mediami – koordynator kol. Roman Bisping
c) materiały promocyjno-jubileuszowe – koordynator kol. Anna Kłobukowska
d) nadzór finansowy – koordynator kol. Sebastian Gaza
4. Zaproponowano za przykładem poprzednich Jubileuszy zaproszenie na obchody reprezentantów
jednostek samorządu terytorialnego oraz członków Zarządu Głównego PSRWN i PFSRM –
zadanie powierzono kol. Romanowi Bisping.
III. Omówiono sprawy związane z pozyskaniem nowych członków do Oddziału.
IV. Prezes Oddziału zaproponował nawiązanie współpracy z NOT; osobiście podejmie działanie w tym
kierunku.
V. Omówiono sprawę przyspieszenia uzyskania Złotej Odznaki Honorowej PFSRM dla kol. Adama Illera,
celem umożliwienia wręczenia na obchodach Jubileuszu.

VI. Omówiono sprawę zamówienia nowej domeny Oddziału oraz zamknięcia współpracy z plocman;
propozycje przedstawi kol. Sebastian Gaza, ostateczną decyzję podejmie Zarząd w drodze uchwały

Protokołowała: Anna Kłobukowska

