Komunikaty RG TNBSP z dnia 19 maja 2007 roku

1. Prosimy o przesłanie do końca czerwca 2007 r. na adres RG sprawozdania z działalności
oddziałów w okresie od 9 XII 2006 do 15 VI 2007, z uwzględnieniem współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego i ewentualnych działań podjętych w tym
kierunku.
2. Podczas planowanego na jesień tego roku XI Ogólnopolskiego Forum TNBSP
w Poznaniu, odbędzie się spotkanie Rady Głównej z prezesami i przedstawicielami
oddziałów. Planujemy omówienie najważniejszych problemów naszego środowiska,
analizę sytuacji bibliotek szkolnych, przygotowanie wspólnych działań i projektów.
W związku z tym prosimy o przygotowanie w oddziałach materiałów do dyskusji
i przesłanie ich do RG do 15 września 2007 roku.
3. Ze względu na planowane na jesień Forum, wyjazd edukacyjny do Wilna jest odwołany.
4. Osoby pełniące funkcje w oddziałach nie mogą wchodzić w skład Sądu Koleżeńskiego.
Zgodnie ze statutem dokonano więc zmian w jego składzie. Obecnie ten skład przedstawia
się następująco:
Jadwiga Bakalarska – przewodnicząca
Agata Mackiewicz – członek
Jadwiga Gaudasińska – członek
5. Informujemy, że wszelkie projekty mające na celu pozyskanie przez oddziały funduszy
strukturalnych ( rządowe, ministerialne, fundacji itp.) muszą być:
• podpisane przez przedstawicieli upoważnionych przez RG do składania
oświadczeń woli (Prezes) i zaciągania zobowiązań finansowych( Skarbnik),
• za przygotowanie wniosku projektu i jego przeprowadzenie może być
odpowiedzialny przedstawiciel danego oddziału opracowującego własny projekt,
• przy każdym projekcie niezbędny jest odpis z KRS RG TNBSP,
• przyznane fundusze wpływają na konto RG i są przelewane do zainteresowanych
oddziałów. Wszystkie rachunki zbierane w czasie realizacji projektu muszą być
wystawiane na RG z podaniem adresu i NIP RG TNBSP w Warszawie,
• sprawozdanie z realizacji projektu opracowuje oddział realizujący ten projekt.
Informacje o funduszach na www.fundusze-strukturalne.pl oraz www.mk.gov.pl i inne.
6. Na wniosek Małgorzaty Kowalskiej i Danuty Brzezińskiej Rada Główna wystosowała
podziękowania na ręce prezesów oddziałów w Częstochowie, Katowicach i Rybniku dla
wszystkich organizatorów III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego
w Katowicach, za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie konferencji.
7. Informujemy, iż powołany został Oddział w Rybniku. Koleżankom z Rybnika
gratulujemy i życzymy wielu ciekawych pomysłów w działalności oddziału.
8. W związku z brakiem jakiegokolwiek kontaktu z Oddziałem we Wrocławiu zwracamy się
z apelem do nauczycieli bibliotekarzy z Wrocławia i okolic, którzy chcieliby ten oddział
reaktywować, o kontakt z RG TNBSP w sprawie dalszego funkcjonowania oddziału.

9. Przypominamy, iż składki członkowskie za 2007 rok wynoszą 20 zł na rok i zgodnie
z uchwalonymi zmianami Statutu 30% z tej kwoty powinno być przesyłane na konto RG
TNBSP, a pozostała część w wysokości 70% pozostaje do dyspozycji oddziałów.
Przypominamy też, że zmiany wprowadzone w statucie obligują do wpłaty pierwszej raty
składek do 30 czerwca 2007r.
10. Prosimy Oddziały o niezwłoczne przesyłanie informacji o zmianach, a nowe oddziały
o przekazywanie kompletów dokumentów założycielskich, w celu ujęcia ich w KRS
(każda kolejna zmiana pociąga za sobą koszt 250 zł)
11. Korespondencję kierowaną do Rady Głównej należy przesyłać na adres siedziby
RG TNBSP. W sprawach bardzo pilnych (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) na
adres prezes Barbary Tomkiewicz.
12. Osoby zgłaszające się z prośbami o rozwiązanie problemów związanych z działalnością
oddziałów prosimy o kontakt telefoniczny ( dyżury), e- mail ( adresy na stronie www RG)
lub listownie do RG, a nie umieszczanie tych pytań na forach internetowych.

Sekretarz D. Binkiewicz-Kołodziej.
Warszawa 19. 05.2007 r.

