Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 16 listopada 2018r.
W związku z nieobecnością Pana Przewodniczącego zebranie Prezydium otworzył Tomasz
Kondraszuk, powitał przybyłych na zebranie członków Związku.
Ustalono, że uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę powstania „ Solidarnosci”
w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. odbędzie się 11 grudnia br.
Uroczystość rozpocznie Msza święta zmarłych członków „ Solidarnosci”, która odprawiona zostanie
w kaplicy akademickiej w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61.
Ustalono szczegóły organizacyjne uroczystości.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1.Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Marymont w Kirach.
Tomasz Kondraszuk poinformował, że otrzymaliśmy od JM Rektora zestawienie przychodów i kosztów
Ośrodka za trzy kwartały 2018 roku. Przypomniał Uchwałę Nr 1 KZ z dnia 5 stycznia 2018 r., w której
wyraziliśmy zgodę na dofinansowanie w roku 2018 kwotą 170 tyś. zł
Ośrodka szkoleniowowypoczynkowego „Marymont” w Kirach ze środków ZFŚS pod warunkiem utrzymania cen preferencyjnych
dla pracowników, emerytów i Ich rodzin i dotychczasowych zasad dofinansowania oraz otrzymywania
cokwartalnego sprawozdania z realizacji budżetu Ośrodka.
Maria Kupczyk przypomniała, że w trakcie spotkań członków Komisji Zakładowej z Panią Dyrektor
Ośrodka i Zastępcą Kanclerza- Dyrektorem Ekonomicznym SGGW, które odbyły się w grudniu 2017 r. i w
styczniu br. zostały przedstawione planowane działania promocyjno-marketigowe Ośrodka w 2018 roku i
spodziewane efekty finansowe w wysokości ponad 200 tyś. złotych.
Z analizy przedstawionego zestawienia przychodów i kosztów za trzy kwartały 2018 roku wynika, że
porównaniu z wrześniem 2017 roku, w którym saldo Ośrodka wynosiło – 194 073,73 zadłużenie Ośrodka
nie zmniejszyło się. Po uwzględnieniu kwoty przekazanej z ZFŚS ( dotychczas 127 500 zł ) bilans Ośrodka
wynosi – 156 856,31 zł. Prowadzone przez kierownictwo Ośrodka działania promocyjno – marketingowe nie
przynosiły dotychczas żadnych rezultatów finansowych zwiększających przychody.
Członkowie Prezydium po raz kolejny stwierdzili, że zmniejszenie zadłużenia
związanego z
funkcjonowaniem Ośrodka „ Marymont” nie może odbywać się wyłącznie w oparciu o dofinansowanie ze
środków Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Sprawa przedstawiona zostanie na najbliższym posiedzeniu Komisji Zakładowej NSZZ ‘ solidarność”
SGGW – 27 listopada br.
2. Przyjęcie nowych członków w poczet NSZZ ‘ solidarność’ SGGW.
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba.
Członkowie Prezydium w glosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli ubiegającą się Osobę w poczt naszego
Związku.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW
Wnioski o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyły 3 osoby. Jeden wniosek dotyczył
zasiłku statutowego w związku ze śmiercią członka rodziny. Pozostałe zapomóg losowych w związku
z trudnymi sytuacjami finansowymi wynikającymi głównie z wysokich kosztów ponoszonych na leczenie
chorób przewlekłych.
Członkowie Komisji Zakładowej po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami przyznali
dwie jednorazowe zapomogi losowe w wysokości 400, 00 zł każda.
Przyjęli też do wiadomości informacje o wypłaceniu zasiłku statutowego w wysokości 400,00 zł w związku
ze śmiercią matki członka naszej Organizacji.
4. Sprawy wniesione.
* Ustalono, że nasze Spotkanie Wigilijne ‘2018 odbędzie się we wtorek 18 grudnia.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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