Szanowni Członkowie PTCer,
W imieniu Zarządu Głównego chciałbym poinformować o terminie Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu PTCer, który zwołujemy w załączonej poniżej uchwale 2/10 podjętej na
posiedzeniu Zarządu 4 maja 2010r. w Krakowie.
Tytułem wyjaśnienia informuję, że potrzeba zwołania Zjazdu wynika z
uwzględnienia w statucie PTCer zmian wynikających z nowej ustawy o Polskiej
Klasyfikacji Działalności oraz z uwag Sądu Rejestracyjnego co do trybu zatwierdzania
sprawozdań finansowych Zarządu.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Głównego PTCer 2/07 z
14 września 2007, Delegatami na Walny Zjazd PTCer są wszyscy członkowie z aktualnie
opłaconymi składkami.
Ponieważ Zarząd obserwuje zjawisko „zapominania” o członkostwie w naszym
Towarzystwie, bez jednoznacznej deklaracji tego faktu, chciałbym prosić wszystkie
osoby, których kontakt z Towarzystwem w ostatnich latach uległ rozluźnieniu, o
zadeklarowanie chęci dalszej przynależności do Towarzystwa lub jasną deklarację o
rezygnacji z członkowstwa. Nie ukrywam, że najmilej widzianą formą potwierdzenia
zainteresowania Towarzystwem byłoby uzupełnienie składek członkowskich, tym
niemniej inne formy kontaktu w tej sprawie również będą mile widziane.
Oczywiście przepraszam, wszystkich aktywnych członków Towarzystwa, którym
dziękuję za inicjatywy i działalność w Towarzystwie, za powyższy akapit. Musiałem go
jednak umieścić jako informację dla osób słabiej identyfikujących się z Towarzystwem.
Zbigniew Pędzich

http://www.ptcer.pl/pl/informacje

UCHWAŁA nr 2/10
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO
Na posiedzeniu w dniu 4 maja 2010 roku w Krakowie Zarząd Polskiego Towarzystwa
Ceramicznego uchwalił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa na 28
maja 2010r. w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon A-3, pok. 117, o godz. 14:00 - I
termin i 14:15 - II termin.
Program Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa przewiduje:
1.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
2.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2009
3.Dyskusja nad sprawozdaniem
4.Głosownie uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2009
5.Przedstawienie propozycji zmian w statucie PTCer wynikających z nowej ustawy o
Polskiej Klasyfikacji działalności oraz z uwag Sądu Rejestracyjnego co do trybu
zatwierdzania sprawozdań finansowych Zarządu.
6.Dyskusja nad proponowanymi zmianami, ewentualne zgłaszanie przez delegatów
propozycji innych zmian statutowych.
7.Głosowanie uchwały wprowadzającej zmiany w statucie.
8.Wolne wnioski.
Sekretarz Zarządu PTCer
dr inż. Mirosław Bućko

Prezes PTCer
dr inż. Zbigniew Pędzich

