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Łódź, dnia 31.03.2021r. 

PROTOKÓŁ Nr 15/03/2021 

z zebrania Zarządu Łódzkiego Oddziału Terenowego 

Polskiego Związku Krótkofalowców 

W dniu 31.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK. 

Zebranie odbyło się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.  

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Prezes –  Andrzej Kubiak  SP7DDD, 

2. Sekretarz – Jan Michalak SP7TOP, 

3. Skarbnik –  Zbigniew Gniotek SP7MTU 

 

Obecni byli także: 

 

- Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Kolega Bohdan SQ7X 

- Kolega Radosław SP7WRC 

 

 

Obrady prowadzone były zgodnie z następującym porządkiem obrad: 

 

- Powitanie zebranych. 

- Przyjęcie nowych członków 

- Informacje skarbnika OT15 

- Przemiennik na Górze Kamieńsk 

- Odwołanie Krzysztofa SP7WME z funkcji EmCom Managera przy zarządzie OT-15 

 

1. Powitanie zebranych. 

2. Przyjęcie nowych członków. Uchwała nr 1, Uchwała nr 2. 

3. Informacja skarbnika na temat ilości członków oddziału, składek organizacyjnych 

oraz stanu finansów oddziału.  

4. W związku z wnioskiem (załącznik do protokołu) opiekuna przemiennika na 

Górze Kamieńsk zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych z 

puli 1% OT15, w celu zakupu kabla koncentrycznego  oraz wtyków antenowych. 

Konieczność wymiany kabla pojawiła się po remoncie masztu i przeniesieniu 

wyżej anteny przemiennika. Na ten cel przewidziano  kwotę około 2000 zł 

potwierdzoną fakturami zakupu. Zdemontowany kabel zostanie przeznaczony na 

inne cele. Uchwała nr 3.  

5. W związku z kolejną nieobecnością Krzysztofa SP7WME podjęcie decyzji o 

odwołaniu z funkcji managera EmCom przy zarządzie OT15 przełożono na 

kolejne zebranie. Ostateczna decyzja podjęta zostanie na następnym zebraniu 

zarządu OT15. 
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Podjęto następujące uchwały:  

 

UCHWAŁA nr 1. 

 

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK: 

 

Kolega Tomasz Piętkowski SP7NER 

 

Głosowanie: za _3_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_. 

 

UCHWAŁA nr 2. 

 

W sprawie przyjęcia w poczet nowych członków PZK: 

 

Kolega Jacek Siedlecki SP7 15 102 

 

Głosowanie: za _3_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_. 

 

UCHWAŁA nr 3. 

 

W sprawie zakupu kabla antenowego oraz wtyków dla przemiennika na Górze 

Kamieńsk ze środków 1% OT15.  

 

Głosowanie: za _3_ , przeciw _0_ , wstrzymujących się _0_. 

 

 

 

Uchwały wchodzą w życie  z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Kubiak SP7DDD……………………………………………… 

 

Zbigniew Gniotek SP7MTU…………………………………………….. 

 

Jan Michalak SP7TOP…………………………………………………  


