Protokółz przebiegu Walnego Zgromadzenia PTUG 17.10.2015

Walne Zgromadzenie odbył
o sięw drugim terminie: 17.10.2015 o godzinie 13:15 w zwią
zku
z brakiem quorum na Walnym Zgromadzeniu zwoł
anym w pierwszym terminie: 17.10.2015
o godzinie 13:00. Porzą
dek zebrania byłnastę
pują
cy:

1. Otwarcie obrad i powitanie przybył
ych Czł
onków - M. Jóź
wik.
2. Wybór Sekretarza Zebrania :
Zaproponowano Paniąmgr Elż
bieta Ś
wiś
, która zgodził
a siębyćSekretarzem Zebrania i
protokołował
a przebieg Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z dział
alnoś
ci Zarzą
du – M. Jóź
wik.
4. Informacja na temat zasad pobierania skł
adki czł
onkowskiej i zakresu zniż
ek w
kursach/konferencjach wynikają
cych z czł
onkostwa – M. Jóź
wik.
5. Informacja na temat planowanych konferencji i szkoleń
. Stan organizacyjny II
Międzynarodowego Kongresu PTUG – M. Jóź
wik, P. Szymanowski.
6. Powoł
anie Komisji skrutacyjnej do wyboru Prezesa-Elekta:
Do Komisji Skrutacyjnej zgł
oszono: KrystynęNamysł
, Jana Namysłi Aleksandra Lizaka,
którzy wyrazili zgodęna prace w tej Komisji. Marcin Jóź
wik zaproponowałkandydaturę
Pawła Szymanowskiego na Prezesa Elekta, PawełSzymanowski zgodziłsiękandydować
.
7. Wybory Prezesa-Elekta: Przeprowadzono gł
osowanie tajne. Komisja skrutacyjna
stwierdził
a, ż
e gł
osował
o 10 osób oddają
c 10 waż
nych gł
osów. Kandydat Paweł
Szymanowski otrzymał10 gł
osów na „TAK” i tym samym zostałjednogł
oś
nie
wybrany Prezesem-Elektem PTUG nastę
pnej kadencji.
8. Wolne wnioski.
a. Przedyskutowano
potrzeby
edukacyjne
podczas
planowanego
II
Mię
dzynarodowego Kongresu PTUG ś
rodowiska fizjoterapeutów oraz lekarzy.
b. Omówiono potrzebę wspólnych, jak też oddzielnych warsztatów dla
poszczególnych specjalnoś
ci.
9. Przedyskutowano i zaakceptowano treś
ćInterdyscyplinarnych Wytycznych Polskiego
Towarzystwa Uroginekologicznego Odnoś
nie Rehabilitacji Okoł
oporodowej
dotyczą
cych opieki nad kobietąw cią
ż
y fizjologicznej, podczas porodu fizjologicznego
i w poł
ogu celem zapobiegania urazom narzą
dów dna miednicy oraz zwią
zanemu z
tym nietrzymaniu moczu i stolca (w zał
ą
czeniu).
10. Na tym obrady zakoń
czono.
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Uczestnicy Walnego Zgromadzenia 17.10.2015 o godzinie 13:15:
1. Krystyna Garstka-Namysł
2. Marcin Jóź
wik
3. Elżbieta Kaden
4. Aleksander Lizak
5. Jan Namysł
6. Kazimierz Pityń
ski
7. Jacek Szepieniec
8. Wioletta-Katarzyna Szepieniec
9. PawełSzymanowski
10. Elżbieta Ś
wiś
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