Poznań, 11.05.2009

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Oddziału Poznańskiego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu
za okres 10 maja 2005 – 11 maja 2009 r.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w dniach: 10.05.2005, 8.01.2007 i
21.01.2008. Komisja Rewizyjna w następującym składzie: dr Iwona Hlidebrandt-Radke, dr
Andrzej Macias i dr Paweł Churski przeanalizowała całokształt działalności Zarządu
Oddziału Poznańskiego PTG w okresie od 10 maja 2005 roku do 11 maja 2009 roku w
zakresie:
a. działalności finansowej:
Komisja Rewizyjna postanowiła, że ocena i kontrola działalności finansowej ściśle
powiązana jest ze stroną merytoryczną działalności Zarządu Oddziału Poznańskiego PTG.
Cała dokumentacja dotycząca obu zakresów działalności przekazywana jest w ustalonych
terminach do Zarządu Głównego PTG. Stan kasy Oddziału Poznańskiego PTG w dniu
11.05.2008 roku wyniósł 732 zł i 92 grosze.
Stan kasy Oddziału poznańskiego PTG w poszczególnych latach objętych
sprawozdaniem wynosił:
14.01.2005 – 802,02 zł
08.02.2006 – 599,41 zł
01.02.2008 – 668,21 zł.
Wydatki w tym okresie ilustruje poniższa tabela.
Tab. Wydatki Oddziału Poznańskiego PTG w analizowanym okresie
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

delegacje

224,92 zł

202,15 zł

321,80 zł

126,79 zł

materiały biurowe

67,36 zł

383,21 zł

15,30 zł

0,00 zł

znaczki pocztowe

65,00 zł

101,50 zł

97,60 zł

58,00 zł

Razem

357,28 zł

686,86 zł

434,70 zł

184,79 zł
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b. działalności organizacyjnej:
Ogólna

liczba

członków

poznańskiego

Oddziału

Polskiego

Towarzystwa

Geograficznego w rozpatrywanym okresie czasowym kształtowała się od 35 osób w 2005
roku, przez 44 osoby w 2007 roku, 21 osób w 2008 roku do 29 osób wg stanu na 11.05.2009.
Aktualnie wśród członków PTG 13 osób to pracownicy naukowi ośrodka akademickiego, 3
osoby to nauczyciele szkół średnich, a ostatnią grupę stanową inni (5 osób). Do tej ostatniej
grupy należą emerytowani nauczyciele i uczniowie szkół średnich.
c. upowszechniania wiedzy geograficznej:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 30 odczytów, w tym: w 2005 roku (od 10
maja włącznie) – 4 odczyty, w 2006 roku – 6 odczytów, w 2007 roku – 6 odczytów, w 2008
roku 9 odczytów, w 2009 roku – 5 odczytów. Spotkania te cieszyły się dużą popularnością.
Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie ocenia coraz szerszą i bardziej urozmaicona ofertę
wykładów i odczytów, adresowaną do członków, jak i osób niestowarzyszonych. Wiele
odczytów

cechowała

wysoka

frekwencja

przekraczająca

100

osób.

Największym

zainteresowaniem cieszyły się relacje z wypraw. Bardzo wysoko ocenić trzeba efekty
popularyzacji wiedzy geograficznej wśród członków niestowarzyszonych, którzy stanowią
większość słuchaczy na wielu odczytach.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna, w nawiązaniu do faktu dysproporcji pomiędzy liczbą
słuchaczy w ogóle do ilości członków, a w konsekwencji niewielkich składek członkowskich
oraz w związku z ciężką sytuacją finansową proponuje, aby całość wpłacanych składek
członkowskich pozostawała do dyspozycji Oddziału na potrzeby prowadzenia podstawowej
działalności.
Komisja Rewizyjna bardzo dobrze ocenia działalność Zarządu poznańskiego Oddziału
PTG zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym oraz merytorycznym.
Dlatego też Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału
Poznańskiego PTG w okresie od 10 maja 2005 roku do 11 maja 2009 roku.

dr Andrzej Macias

dr Paweł Churski

2

