
S P R A W O Z D A N I E  

Z działalności Zarządu Koła SE i RP w Ostrowcu Świętokrzyski za 2018 r. 

(fragm….) 

 

Bardzo szybko minął pierwszy rok czwartej kadencji działalności naszego 

Koła SEiRP. Jest więc okazja, a jednocześnie statutowy obowiązek, by rozliczyć 

się z tego co zaplanowaliśmy w 2018 roku. 

Podsumowując te wszystkie dane informuję, że na dzień 31.12.2018 rok 

Koło nasze liczyło 67 członków, a w tym 46 zwyczajnych i 21 wspierających. 

Teraz przedstawię tematy związane z integracją naszego środowiska. 

Uważam, że nic lepiej nie scala ludzi jak osobisty kontakt, szczera 

rozmowa i wspólna biesiada. W 2018roku Zarząd Koła zaplanował 12 różnego 

rodzaju imprez - spotkań. 

W sumie więc Zarząd zorganizował trzynaście różnego rodzaju spotkań, 

a wzięło w nich udział w sumie 266 osób, w tym oczywiście niektórzy 

wielokrotnie, a tym co trzymali się jakoś z boku współczuję ale i zachęcam do 

przemyślenia i uczestniczenia w spotkaniach w bieżącym roku, tak by praca, 

pomimo emerytury nie była najważniejsza, gdyż może zabraknąć czasu na 

relaks i odpoczynek. 

Dodam jeszcze, że w 2018 roku nie było żadnego planowanego 

przedsięwzięcia, którego nie udało nam się zrealizować i tak postępować 

zamierzamy w 2019 roku. 

Praca Zarządu Koła to nie tylko imprezy, wycieczki i spotkania, a przede 

wszystkim codzienna praca jak chociażby ta na dyżurach. W 46 poniedziałków 

dyżurujący członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej spotkali się, w sumie 

ze 142 interesantami, którzy przychodzili z różnymi sprawami i to nie tylko 

związanymi z planem pracy Koła, ale również czysto prywatnymi. 

Chcę również poinformować wszystkich , że każde spotkanie, zawody czy 

też innego rodzaju impreza nie przemija u nas bez echa. Dba o to nasz sekretarz 

Henryk Bosik,  który systematycznie uzupełnia i prowadzi „Kronikę Koła". 



Wszystkie zrealizowane zdarzenia i poczynania muszą, niestety opierać 

się o finanse… 

Trzeba także zaznaczyć, że wszystkie decyzje finansowe, w szczególności 

te związane z wydawaniem pieniędzy, zawsze są omawiane przez Zarząd i 

zatwierdzane odpowiednim zapisanym w protokole z posiedzenia Zarządu oraz 

udokumentowane Fakturą. Takich posiedzeń Zarząd odbył w 2018 roku 8,  

a oprócz finansów omawialiśmy na nich sprawy związane z realizacją 

poszczególnych przedsięwzięć, przydzieliliśmy sobie zadania i rozliczaliśmy  

z ich realizacji. 

Za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz Koła 4 naszych członków 

zostało wyróżnionych dyplomami, a byli t: Małgorzata Kostrzewa, Jacek 

Wiącek, Leszek Łucki i Robert Sobański. To pobudziło ich do większego 

jeszcze wysiłku i myślę , że to również zostanie zauważone. 

Dziękując za uwagę proszę członków Zarządu o wytrwałość i 

zrozumienie, a wszystkich pozostałych o aktywniejsze włączenie się w życie 

Koła. Każda inicjatywa i każdy rodzaj pomocy będzie mile widziany. 

Życzę wszystkim zdrowia i samych radosnych dni w 2019 roku. 

 


