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PROTOKÓŁ KOMISJI Uchwał i Wniosków
WIELKOPOLSKIEJ KORPORACJI ODDZIAŁÓW PTTK
oraz REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK
Województwa Wielkopolskiego
odbytego w dniu 28 maja 2017 roku
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
Przewodniczący

Kol. Ewa Bosacka

Członkowie:

Kol. Janusz Rochowski
Kol. Mateusz Przyjazny

W toku obrad ZP WKO PTTK i RKO PTTK delegaci złożyli do Komisji Uchwał i Wniosków
następujące projekty uchwał i wniosków:
załącznik nr.1
W trakcie ZP WKO PTTK I RKO PTTK delegaci jednogłośnie podjęli uchwały skierowane do XIX
Walnego Zjazdu PTTK wniosków:
załącznik nr.1
Uchwały zebrani podjęli jednogłośnie, które stanowią załączniki do protokołu

Podpisy Komisji uchwał i Wniosków
Przewodniczący

Kol. Ewa Bosacka

Członkowie:

Kol. Janusz Rochowski
Kol. Mateusz Przyjazny

Protokół sporządzono w 2 egz. (1-szy egz. dla dokumentacji WKO PTTK, 2-gi egz. dla ZG PTTK

Załącznik nr.1
Poznań, dnia 28.05.2017

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Delegaci zebrani w dniu 28.05.2017 roku w Poznaniu na Regionalnej Konferencji i Zgromadzeniu
Przedstawicieli Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK wybrali w głosowaniu jawnym
jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków, która następnie ukonstytuowała się następująco:
- kol. Ewa Bosacka, Oddział PTTK Ziemi Gnieźninskiej - przewodnicząca
- kol. Janusz Rochowski, Oddział Poznański PTTK - sekretarz
- kol. Mateusz Przyjazny, Kaliski Oddział PTTK - członek
W toku obrad delegacji zgłosili do komisji następujące wnioski:
1. wniosek od zarządów Oddziałów PTTK w Wielkopolsce o delegowanie swoich członków
na Krajowe Konferencje Aktywu
2. wniosek do zarządu WKO o coroczne wytypowanie 1-2 osób do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego i przyznanie najbardziej zasłużonym członkom PTTK Odznaki Honorowej
„Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”
3. wniosek o organizowanie w Poznaniu zebrania sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych
komisji działających przy WKO. Na zebraniu będą wybierani delegaci przez poszczególne
Oddziały i kluby tematyczne
4. wniosek o obniżenie składek dla dzieci (od lat 15 do 18) z SKKT do wysokości 1 lub 2 złote
rocznie
5. wniosek o rezygnację ze zwykłej legitymacji PTTK i wprowadzenie legitymacji młodzieżowej
(do lat 15 lub 18), bez zdjęcia tylko z numerem legitymacji PTTK i nr PESEL, bez konieczności
zakupu znaczka, tylko z rocznym stempelkiem Oddziału
6. wniosek do ZG PTTK o negocjacje z dyrekcjami Parków Narodowych w sprawie z ulg na bilety
wstępu dla członków PTTK
7. wniosek o bardziej aktywną działalność „public relations” (PC) w środkach masowego przekazu
8. wniosek o ponowienie próby nawiązania rozmów i współpracy WKO PTTK z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu w sprawie rozwoju krajoznawstwa i turystyki w przedszkolach i szkołach
województwa Wielkopolskiego w celu reaktywowania Szkolnych Kół KrajoznawczoTurystycznych

9. wniosek o zmianę i przeredagowanie zapisu paragrafu V pkt. 4 Regulaminu WKO PTTK –
wprowadzenie możliwości głosowania jawnego przez delegatów za udzieleniem absolutorium
ustępującemu zarządowi WKO PTTK, jeśli jednogłośnie Zjazd WKO PTTK podejmie taką
decyzję
10. wniosek do ZG PTTK dotyczący wyboru do władz wszystkich szczebli PTTK. Uprawnionymi
do wyboru do władz powinni być wyłaniani tylko z delegatów poszczególnych szczebli
11. wniosek o zwrócenie uwagi organizatorom wycieczek w Oddziałach na problematykę ekologii
i ochrony środowiska a także zdobywania odznak turystycznych szczególnie wśród dzieci
i młodzieży
12. wniosek do WKO o kontynuację w nadchodzącej kadencji organizacji corocznych szkoleniowych
spotkań przedstawicieli Oddziałów PTTK, których głównym celem będzie integracja środowiska
13. wniosek o organizację na zlotach a nie w Poznaniu wyborów komisji działających przy WKO
PTTK
14. wniosek do ZG PTTK, aby jego komisje specjalistyczne były inicjatorami organizowania szkoleń
na nowych przodowników turystyki kwalifikowanej pieszej, górskiej, kolarskiej, motorowej,
kajakowej, itd. Przeprowadzenie takich szkoleń może być zlecane terenowym Oddziałom PTTK
15. wniosek do WKO PTTK o wspieranie działalności krajoznawczej Oddziałów i kół PTTK
i zachęcanie do zdobywania odznak krajoznawczych, pomoc w wyłanianiu nowych krajoznawców
i ułatwianie im opracowywania i publikacji materiałów o regionie

Ewa Bosacka - przewodnicząca
Janusz Rochowski - sekretarz
Mateusz Przyjazny -członek

