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Komunikat nr 3/96

1. Obchodzone w roku bieżącym 40-lecie Klubu uwrenczone zostało w dniu
12.10.1996 r na Pogorii uroczystym spotkaniem Członków Klubu, Sympatyków
i zaproszonych gości.
cz,arzqd CXlubu pragnie łą drogq podziękować wszyslkim CXoleźankom i CXolegom, którzy przyczynili się do
zorganizowania wszelkich imprez w ciqgu roku .., zwłaszcza rocznego zebrania sprawozdawczego wraz
z toieczornicą.

2. Zarząd Klubu wznawia apel o pilne uregulowanie zaległych należności względem
Klubu, tj. składek oraz opłat za domki, szczególnie przez niżej wymienionych Kol.
Kol: Proboszcz Witold, Piotrowski Przemysław, Radoszewska Teresa,
Słowakiewicz Magdalena, Szołtysek Jan i Michał, Tomanek Jacek i Wawrzynek
Henryk.

3. Zarząd przypomina, że w dniu 12.10.1996 r. uchwałą Walnego Zebrania
Sprawozdawczego z dniem 1 stycznia 1997 r składki klubowe podniesione
zostały do wysokości 7zł/miesiąc (składka normalna) i 3.50 zł/miesiąc
(składka ulgowa) - co stanowi rocznie 84zł oraz 42 zł.
Z upowżnienia Walnego Zebrania Zarząd uchwalił w dniu 1.12.1996 r
następujące opłaty na rok 1997:
- domki 7 zł/m2 rocznie,
- werandy 5 zł/m2 rocznie,
- podesty 2 zł/m2 rocznie,
- hangarowanie 7 zł/m2 rocznie,
- parkowanie sprzętu 5 złlm2 rocznie,
- wstęp dla gości 2 zł/osobodzień,
- parkowanie samochodu 3 zł/dobę.
Dzieci do lat 14 zwolnione są z opłaty za wstęp; młodzież ucząca się korzysta ze
zniżki 50%. Równocześnie przypomina się, że każdy członek Klubu ma prawo
bezpłatnego wprowadzenia jednego samochodu oraz jednej osoby towarzyszącej.

4. W ślad za komunikatem nr 2/96 przypomina się, że w związku z upływem z dniem
31 grudnia 1996 r. dwuletniego okresu ważności umów na dzierżawę domków
i parceli zainteresowani winni w powyższym terminie złożyć na ręce Zarządu
nowe podania o przedłużenie dzierżawy lub przydział domku czy parceli.
Niezłożenie w powyższym terminie podań będzie traktowane przez Zarząd jako
rezygnacja. Przy rozpatrywaniu podań Zarząd będzie uwzględniał przede
wszystkiem aktywność członków Klubu oraz bieżące regulowanie zobowiązań
finansowych wobec Klubu.
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5. Stwierdza się z przykrością, że mimo apeli Zarządu, w czwartkowych spotkaniach
w lokalu PTTK przy ul. Damrota 8 bierze udział znikoma ilość członków Klubu,
co spotyka się z przykrą oceną Klubu przez pozostałe sekcje i Kluby Zarządu
Oddziału PTTK.

6. W związku z całkowitym zaniechaniem przez okres 2-ch lat działalności klubowej
oraz nieuregulowaniem składek i opłat Zarząd postanowił skreślić z ewidencji
członków Klubu Kolegę Arkadiusza Pasiecznego.
Z przykrością podajemy również do wiadomości członków Klubu, że na
posiedzeniu w dniu 1.12.1996 r. Zarząd udzielił nagany Koledze Kazimierzowi
Zającowi za niekoleżeńską postawę i nieetyczne 'zachowanie się na uroczystości'
40-lecia Klubu. .

7. Decyzją Zarządu z dnia 1.12.1996 r. w dniu 19 stycznia 1997 r zostanie
przeprowadzony spis majątku klubowego na Pogorii.

VVtym celu powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
- Wanda Jendryczko - Przewodnicząca,
- Jan Szyndler - Zastępca Przewodniczącego.

Zespoły spisowe:
a. sprzęt pływający i osprzęt: Stefan Ratka, Zygmunt Borg, Aleksander Gębala,

Edward Tomanek

b, magazyny: Andrzej Rachniowski, Stefan Ratka, Czesław
Sproncel, Ryszard Lach

c. budynki, budowle i urządzenia: Jan Szeja, Stanislaw Szczerba.
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