Informacja o pracach realizowanych przez Prezydium
Zarządu Oddziału Rejonowego w I kw 2011 r
Prezydium Zarządu Oddziału rozpoczęło rok 2011 niezwykle pracowicie.
Jeszcze 29.12.2010 r odbyło się Plenum Zarządu Oddziału Rejonowego
Warszawa Targówek z udziałem Przewodniczącego Zarządu O/Okręgowego Pana
Janusza CzyŜa. Omawiano:
- sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu Oddziału za półrocze 2010r, a
właściwie za cały rok;
- ocena gospodarki finansowej za 2009r i trzy kwartały 2010r przez Rejonową
Komisję Rewizyjną
– Komisja wystąpiła o absolutorium za 2009r i przyjęcie sprawozdania
finansowego Prezydium za trzy kwartały 2010r. ;
- Plan pracy Oddziału na 2011r. w ujęciu zadaniowym i finansowym
- Preliminarz budŜetowy Oddziału na rok 2011 z preliminarzami kół.
Plenum uchwaliło dokumenty przedstawione przez Prezydium i RKR.
Równocześnie dokooptowało do Zarządu kol. Małgorzatę Kozarzewską na
miejsce skreślonej kol. K. B.
Pan Przewodniczący Janusz CzyŜ bardzo wysoko ocenił ogrom pracy wykonanej
przez Prezydium Zarządu jak i całego Oddziału.

Rok 2011, to:
1.Opracowanie sprawozdania i doprowadzenie do rozliczenia Umowy z
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na wspieranie programu ujętego w
Ofercie konkursowej. Wsparcie programu obejmowało tylko trzy rodzaje działań
na 2010r od lipca do końca roku. To organizację wycieczek, grupowe wyjścia do
teatrów, muzeów, na koncerty, wspieranie zainteresowań artystycznych.
Wszystkie te działania to kultura, i organizacja wolnego czasu. Prezydium, a
właściwie kol. Kazimiera Owczarek, wobec braku działania Komisji Kultury i
organizacji Wolnego Czasu przejęła całą koordynację tych zadań i zabezpieczyła
ich realizację.
2.Działania Przewodniczącego wspólnie z Zarządem RSM „Praga” w wyniku
których powstało nowe Koło z Nr 11. 7 lutego 2011r.
3.Przygotowanie i opracowanie na bazie Ankiety Statystycznej sprawozdania z
realizacji zadań statutowych Prezydium Oddziału za 2010r.

4. Pozyskanie przez Przewodniczącego inŜ. Remigiusza Sikorę sponsora, i
pomimo ciągle negatywnych wypowiedzi Przewodniczącej RKR i Ŝądania
usunięcia z pomieszczeń złomu, mamy juŜ działających 10 komputerów a w
kwietniu będziemy mieć Internet.
Przewodniczący załatwił go równieŜ dla Zarządu Koła Nr 3.
Prezydium będzie włączać do tego programu pozostałe koła.
5.Obecne wyjścia do Teatrów realizowane są dzięki pracy kol. K. Owczarek,
U. Wolańskiej i Przewodniczącego – zabezpieczającego po 100 zaproszeń na Bal,
Dzień Kobiet w Urzędzie Dzielnicy,
6.Opracowane i są gotowe zaproszenia na obchody Światowego Dnia Inwalidy,
które odbędą się 29 kwietnia w Domu Kultury „Świt”, tak samo na Spotkanie
Wielkanocne Zarządu, Które odbędzie się 7 kwietnia br.
7.Opracowanie wystąpień do Urzędu Dzielnicy i prowadzenie rozmów dla
pozyskania wsparcia na rok 2011.
Informację z tych działań Prezydium – Przewodniczący Zarządu podał wszystkim
Przewodniczącym Kół na spotkaniu w dniu 9 marca.
8.Udział w Konferencji Warszawskiej na temat Konsultacji Społecznych – jak
dotychczas wszystko kończy się tylko na słowach – brak konkretnych działań
wsparcia z Funduszy Europejskich – gdzieś wyparowują???

9. W dniu 11 marca Prezydium Zarządu było kontrolowane przez Okręgową
Komisję Rewizyjną – Kontrola trwała 5 godzin, obecne było Prezydium ( bez kol.
Z. Skrabskiego, który był w pracy) i Przewodnicząca Rejonowej Komisji
Rewizyjnej. Komisja swym badaniem obejmowała cały rok 2010.
Udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania i udostępniono dokumentacje,
a nawet działania komputerowe w zakresie prac nad elektronicznym rejestrem
członków.
Komisja pozytywnie oceniła działania Prezydium, natomiast wynikłe problemy z
BudŜetem są wynikiem złej pracy Skarbnika w 2009r, oraz zbyt późną informacją
z O/Okręgowego
– Księgowość Scentralizowana nie zareagowała na nieprawidłowości otrzymana informacja w końcu maja 2010r., nie pozwoliła na reakcję naprawczą
budŜetu roku 2009 co przeniosło się na rok 2010.
Na zakończenie Okręgowa Komisja Rewizyjna podziękowała za
współpracę i zwróciła uwagę kol. Przewodniczącej Rejonowej Komisji
Rewizyjnej, iŜ nie trzeba w protokółach przekazywanych do Zarządu

O/Okręgowego przedstawiać normalnych uchybień powstających w operatywnym
działaniu w ujęciu katastroficznym, ale wyjaśnić je na bieŜąco.
Natomiast wielce zdziwiona była Okręgowa Komisja Rewizyjna, Ŝe w
protokółach RKR nic nie ma ani jednego słowa o ogromie prac zrealizowanych
przez Prezydium Zarządu w 2010r. na rzecz Kół i całego Oddziału.
Prezydium pozyskało dotację, i dofinansowywało wszystkie wycieczki –
zmniejszając ich koszty, pokrywało 50% kosztów wszystkich biletów do teatrów
i na koncerty, dba o sprzęt dla Oddziału, zakupiło Keyborda, urządzenia
nagłaśniające, itd., sprowadza dziesiątki ton Ŝywności.
RKR powinna wspomagać działania Prezydium Zarządu.
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