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Stanowiska WZRKiOR w Bydgoszczy
w sprawie: IV Zjazdu Związku- zmiana terminu, miejsca oraz formuły organizacji

Obradujące dnia 24 08 2022r. Zarząd i Prezydium Rady WZRKiOR w Bydgoszczy
dokonały oceny przedłużenia kadencji oraz przyczyn niedotrzymania terminu odbycia
IV Zjazdu Związku, Zarząd Związku przedstawił uzasadnione przyczynyi problemy
uzasadniające przedłużenie kadencji Radyi Zarządu Związku.
Zgodnie ze uchwalonym Statutem WZRKiOR w Bydgoszczy kadencja organów
Związku trwa 5 lat. III Zjazd obradował 17 marca 2015r. uchwalając program
działania na lata 2015 — 20. Kolejny zjazd był przygotowywany w 2020r.
Jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 oraz zalecenia
Sanepidu i Ministra Zdrowia ograniczające międzyludzki kontakt bezpośredni,
potwierdzony wprowadzeniem stanu pandemii spowodowały odłożenie terminu
Zjazdu, który powinien odbyćsię w ciągu 2-ch miesięcy od odwołania PANDEMI.
Wart. 28 USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r.o dopłatach ..uproszczonym postępowaniu w
związku z z COVID 19 wprowadzono zmiany do art. 10 ust. ff. ustawy Prawoo stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w brzmieniu:
Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu
danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję,
Jednaknie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Odwołanie pandemii przez Ministra Zdrowia w maju 2022r (lecz nie zagrożenia)
pozwoliło rozpocząć przygotowania do organizacji IV Zjazdu. Rada uchwaliła termin
odbycia zjazdu na 5 lipca.2022, Jednak z przyczyn formalnych — pozostał stan
zagrożenia epidemiologicznego oraz zadań wynikających z przyjętego programu
działania Związku ij, m.in.: organizacja cyklicznych działań: Dzień Matki; XI Kujawski
Festiwal Pieśni Ludowych oraz przygotowań do Kolonii letnich oraz biorąc po uwagę
napięty kalendarz prac rolnych delegatów, postanowiono, zaproponować Radzie
Związku nowy termin IV Zjazdu jako 8/9 listopada 2022r w 155 rocznicę powstania
pierwszegona Kujawach Kółka Rolniczego dla Szymborzai Łojewa!
Obradujące gremium Związku apeluje do delegatów o wyrozumienie zmiany terminu
oraz aktywny udział w przygotowaniach doIV Zjazdu
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