Protokół
Nadzwyczai nego Zi azdu Delegatów
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Kraków, z3 października zorr toku

obrady toczyłysię wedfug rozesłanegoporządku dziennego:
r.

Otwarcie obrad Zjazdu.

2.

PowołaniePrezydium Zjazdu.

3.

Przyjęcie porzędku obrad.

4.

PowołanieKomisji: Mandatowei, skrutacyjnei i Statutowei.

5.

Stwierdzenieprawomocnościobrad.

6.

Uchwała w sprawie zmian Statutu.

7.

Zamknięcie obrad Zjazdu.

ad.r.
Przybyłych rra Zjazd Delegatów powitat Prczes ZG PTT Szymon Baron. Powiedział,
że
7iazd został zwołany w celu
Statutu
aby
dostosować go do obowiązujących
11r1any$5z
aków prawnych, do czego zobligował
nas Ęd i tylko temu będzie"poświęconf
ad.z.
Na przewodniczącego obrad został zaproPonowany wiceprezes Nikodem Frodyma,
a na protokolanta - Barbara Morawska-Nowak. obie propozycje zostaĘ przyjęte
jednomyślnie.

ad.3.
Przewodniczący obrad zarządz7łgłosowanienad przyjęciem porządku obrad.
Porządek
obrad zostałjednogłośnie
przyjęty.

stt. Il2

ad.4.
Przewodniczący zaproponował powołanie jednej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Rozwiązanie to zostało przyjęte. Włodzimierz ]anusik zaproponował na członków
Komisji Janinę Mikołajczyk (oddział Łódź) i Tomasza Węgrzpa (oddział BielskoBiała)'Komisja w tym składziezostałajednomyślnieprdęta.
Do Komisji Statutowej zostali zaproponowani Antoni Leon Dawidowicz (o/Kraków)
i Sa7mon Baron (o/Bielsko-Biata).SkładKomisji zostałprzyjętyjednomyślnie.

ad.5.
Janina Mikołajcryk w imieniu Komisii Mandatowo-Skrutacyjnej odcn4ała protokół
Komisji (załączniknr z). W oparciu o podpisy delegatów na liścieobecnościZjazdu
(załączniknr r) Komisja stwierdziłaobecność86 delegatów, co stanowi liczbę powyzej
z/3 uprawnionych' Wobec powyższego Komisja stwierdziła prawomocność Zjazdu
rozpoczętegow II terminie.

ad.6.
W imieniu Komisji Statutowej Antoni Leon Dawidowicz omówił Proponowaną
do przyjęcia treść $5z Statutu, kóra została również wyświetlone na ekranie
(załączniknr 3).
Nikodem Frodyma zaproponował iawne głosowanie nad Przygotowaną przez Zarząd,
Główny uchwałqw dwóch częściach:
o nad przyjęciem nowego brzmienia $5z statutu PTT,
.

nad ostatnim akapitem uchwaĘ, mówiącym, że w razie dalszych zaŚrzeżeń
Krajowego Rejestru Ędowego, Zjazd Delegatów PTT upoważnia Zatząd Główny
PTT do wprowadzenia zmian w S52 statutu w zakresie wymaganym do dostosowania Statutu PTT do obowiązująrychprzepisów

Wobec braku glozu sprzeciwu, przeprowadzono głosowania.W obu prn7padkach przy
jednym głosiewstrzr7mującymdelegaci opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

ad.z.
Byt to jedyny punkt porządku dziennego Zjazdu, wobec tego Przewodniczący Zjazdll,
Nikodem Frodyma zamknąłobrady dziękującwszystkim za liczne przybycie.

rczący
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