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KOMUNIKAT 14
1. Zmiana Zarządu LPPL
Stowarzyszenie "Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa" zostało zarejestrowane 21.10.2009r.
Zgodnie ze statutem Ligi kadencja zarządu trwa3 lata, więc I kadencja formalnie zakończyła się
21.10.2012r. Zwołany na ten dzień Walny Zjazd nie odbył się z uwagi na zbyt niską frekwencję.
Prawomocne Walne Zgromadzenie mogło odbyć się dopiero na Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu
29.05.2013r. W wyniku złożenia odpowiednich wniosków do Krajowego Rejestru Sadowego
nastąpiła wymiana pism z Sądem i Biurem Prezydenta Miasta, w wyniku której KRS zatwierdził
nowe władze Ligi dopiero dn. 19.11.2013r.
Tak więc pomimo braku prawnie wybranych władz od 21.10.2012 do 19.11.2013
stowarzyszenie nie zawiesiło działalności. W świetle prawa władzę miał sprawować dotychczasowy
zarząd, w praktyce jednak czynności zarządu wykonywał na zasadzie wolontariatu nowy zarząd,
wybrany 29 maja 2013r. Działalność w okresie przejściowym.
W okresie od 21.10.2012r. do 19.11.2013r. LPPL wzięła udział lub prowadziła następujące
przedsięwzięcia:
• "II Przegląd Bezzałogowych Systemów Latających" (współorganizator)
• Modelarnia LPPL (prowadzenie zajęć modelarskich)
• 2 otwarte zebrania połączone z seminariami oświatowymi (organizator)
• Zorganizowany wyjazd na pokazy "Air Show Radom 2013" (organizator)
• Przegląd warszawskich modelarni lotniczych przed wystawą "Warszawskie Modelarnie
Lotnicze"
• Udział w opracowaniu i wydaniu Katalogu BSL z "II Przeglądu"
• Opracowanie i wydanie kalendarzyków na rok 2014 ze słynnymi polskimi konstrukcjami
lotniczymi.
• "5 Noc w Insytucie Lotnictwa" (uczestnik-wystawca). W namiocie Ligi można było
własnoręcznie sprawdzić jak działa układ sterowania śmigłowca RC, oraz obejrzeć
stworzony specjalnie na takie okazje banner ilustrujący dotychczasową działalność Koła.
Wprowadzono też zwyczaj comiesięcznego, oprócz miesięcy wakacyjnych, organizowania zebrań
zarządu.

2. Nowe Władze Ligi.
Od 19.11.2013 przejął władzę nowy zarząd, w skład którego wchodzą: A. Rudiuk - Prezes,
B. Rząca -v-ce Prezes, A. Dziubiński - sekretarz, Z. Czerwiński - skarbnik oraz D. Pliszka. Komisja
Rewizyjna została powołana w składzie: R. Żurawski, K. Czesnar, K.Segit.
P. Segit na początku roku złożył rezygnację, w jego miejsce powołano p. A. Berezowskiego.
3. Dalsza weryfikacja Listy członków Ligi.
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Ligi podjęto uchwałę dotyczącą skreślenia z listy członków
osób, które do końca kwietnia b.r. nie wniosą przynajmniej jednej półrocznej składki
członkowskiej. Duża liczba członków nie przejawiających najmniejszego zainteresowania naszym
stowarzyszeniem paraliżuje sprawne działanie Ligi z uwagi na brak odpowiedniej liczby głosów do
podjęcia uchwał.
4. Najbliższe plany.
W roku bieżącym Zarząd Ligi zamierza we współpracy z Muzeum Techniki w Warszawie
zorganizować:
• wystawę pt. "Warszawskie modelarnie lotnicze"
• "Zawody Małych śmigłowców Zdalnie Sterowanych"
• wystawę "Okęcie lotniczą stolicą Polski".
w ramach jednego wydarzenia o nazwie "Wielki Piknik Małego Lotnictwa". Prace nad powyższym
przedsięwzięciem zostały rozpoczęte. Otwarcie całości będzie miało miejsce 26 maja b.r. Ponadto
przewiduje się do końca b.r. zorganizowanie drugiej edycji seminarium dyskusyjnego p. n.
"Aktualny stan przemysłu lotniczego i perspektywy rozwoju lotnictwa w Polsce".
Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają poniesienia pewnych wydatków, które
Stowarzyszenie ma prawo finansować jedynie z darowizn i ze składek. Prosimy więc wszystkich
Członków o bieżące uregulowanie swoich zobowiązań członkowskich. W załączniku znajdziecie
Państwo odpowiedni formularz do wnoszenia opłat na poczcie.
Pozdrawiamy!
Sekretarz Ligi

Prezes Ligi

Adam Dziubiński

Andrzej Rudiuk.

Przypominamy numer konta w banku „Crédit Agricole”: 07 1940 1076 3090 5087 0000 00009
Składki wynoszą odpowiednio: członkowie zwyczajni – 72.- zł. /rok, członkowie młodzieżowi (do 18
lat lub uczący się) – 36.- zł. / rok i członkowie wspierający - 300. zł / rok.

