
 

88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164; tel. / fax. 052 357 30 02  
inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl 

Organizacja Pożytku Publicznego  

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

PORZĄDEK OBRAD 

RADY WZRKOR w Bydgoszczy 

Data: poniedziałek 20 października 2014r. 
Miejsce: sala Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38 
Godz.; 9,30 

Program posiedzenia obrad Rady: 

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości oraz przyjęcie porządku obrad Rady. 
2. Informacja o sytuacji w rolnictwie województwa kujawsko – pomorskiego w 2014r. 

3. Informacja o działalności Krajowego Związku, (kolonie dla dzieci i młodzieży, sytuacja oraz 
problemy ekonomiczne w Związku oraz fundacji i podmiotów gospodarczych utworzonych z 
inicjatywy KZRKiOR) 

4. Informacja o działalności społeczno-zawodowej Związku w tym: 
a) Ocena działalności członków Związku w samorządach oraz organizacjach opiniodawczych 

mających wpływ na politykę rolną oraz rozwój obszarów wiejskich 
b) Współpraca Związku pomiędzy organizacjami na rzecz obrony interesów rolników. 
c) Wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie, zimowiska, wycieczki, 
d) Wypracowanie kierunków i strategii działania Związku na rzecz rozwoju wsi WKP do 2020r. 
e) Promocja Związku i jego struktur w Województwie i środowisku wiejskim 

5. Działalność Związku w 2014 rok 
a) Kampania sprawozdawczo – wyborcza w Związku - informacja 
b) Organizacja III Zjazdu WZRKiOR w Bydgoszczy – I kwartał 2015r. 
c) Zorganizowanie otwartej Konferencji perspektywy i kierunków działania struktur Związku. 
d) Udziału członków i przedstawicieli Związku w kampaniach wyborczych 

6. Dyskusja i wolne wnioski 

7. Podjęcie uchwał, opinii w sprawie: 
a) Uchwała o zmianie terminu III Zjazdu WZRKiOR w Bydgoszczy 
b) Uchwała Związku o popieraniu członków naszych struktur - kandydatów na Radnych do 

samorządów lokalnych. 

Spotkanie z kandydatami na Radnych do samorządów lokalnych 

8. 12,00 spotkanie okazjonalne z kandydatami na Radnych itp. w wyborach do samorządów.  

9. Zakończenie obrad Rady ok godz. 13,30 
Inowrocław, 12_10_2014r. 

 
 

Przewodnicząca Rady WZRKiOR 
 
 
 

PS. Kolejność porządku obrad może ulec zmianie 
Protokół z posiedzenia Rady 21-05-2014r zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady 


