W dniu 4 listopada 2013 r. odbyło się comiesięczne zebranie Prezydium
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy. Zebranie otworzył Wiceprezes
Henryk Siuda odczytując porządek obrad. Następnie podejmując pierwszy punkt
planu Henryk Siuda przedstawił sprawozdanie z działalności SGP w Bydgoszczy
w okresie do stycznia do listopada 2013 r. Przedstawiono temat zmiany we władzach
Stowarzyszenia w drodze wyborów w kołach, oddziałach i na szczeblu centralnym
a następnie odczytano jej skład. Podsumowano również, że w okresie
sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania Zarządu Oddziału i 16 zebrań Prezydium.
Udało się także zorganizować kilka imprez i szkoleń tj.: bal geodetów, wypad w góry
na narty, spływ kajakowy wodami Dobrzycy i Pilawy, spływ kajakowy wodami
Zgłowiączki, rejs sześcioma jachtami po Jeziorze Jeziorak oraz XV regionalny zjazd
geodetów Pomorza i Kujaw. W czerwcu przeprowadziliśmy szkolenie na temat
standardów obowiązujących w pracach geodezyjnych i kartograficznych. We wrześniu
odbyło się kolejne szkolenie adresowane do geodetów zatrudnionych w administracji
samorządowej. Przedstawiony został również nasz udział w trzydziestym ósmym
Zjeździe Delegatów SGP obradujący w Lidzbarku Warmińskim w dniach od 7 do 9
czerwca 2013 r. Nasz udział w wydarzeniu, to praca Henryka Siudy w Komisji
Wyborczej, natomiast do władz centralnych zostali wybrani nasi delegaci: Stanisław
Marcin Wiliński wybrany członkiem Zarządu głównego, a Krzysztof Narewski
członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Spotkania które są planowane do końca
roku 2013 r. to Forum biznesowe geodetów Pomorza i Kujaw oraz spotkanie
opłatkowe. Następnie Henryk Siuda omówił sytuację wykonawstwa geodezyjnego na
naszym lokalnym rynku stwierdzając izolację przedsiębiorców, oraz brak wiodących
firm które mogłyby w sposób samodzielny podjąć się wykonania dużego, bardziej
złożonego zadania. Podsumowując sprawozdanie odczytano nazwiska naszych
Kolegów, Przyjaciół i Znajomych który odeszli od nas w 2013 r. a następnie uczczono
ich chwilą zadumy.
Następnie głos zabrał Bronisław Węglarz z prośbą o przyjęcie jego rezygnacji z funkcji
sekretarza którą pełnił do chwili obecnej, po czym odbyło się głosowanie w którym
jednogłośnie przyjęto rezygnację.
Po głosowaniu głos zabrał Prezes Bolesław Krystowczyk poruszając temat strony
internetowej SGP w Bydgoszczy która jest w trakcie modernizacji. Zadano pytanie
w jaki sposób można zwiększyć zainteresowanie stroną internetową. Wiceprezes
Sławomir Wnuk zaproponował aby każdy z właścicieli firm komercyjnych posiadający
własną stronę internetową umieścił na niej link z adresem strony SGP w Bydgoszczy.
Następnie Prezes przedstawił propozycję planu pracy SGP w Bydgoszczy na okres
listopad 2013 – grudzień 2014 wraz z prośbą o jego weryfikację oraz sugestię innych
propozycji. Po żywej dyskusji uczestników zebrania pojawiły się propozycje które
zanotowano i poddano do przemyślenia.
Ostatnim punktem zebrania było przyjęcie 7 osób do Stowarzyszenia. Są to: Agnieszka
Roseker, Beata Startek, Artur Radtke, Mirosław Kawalir, Zenon Miętkiewicz, Marcin
Wrzesiński i Maciej Lewandowski, po czym przyjęto kandydaturę Macieja
Lewandowskiego na funkcję pełniącego obowiązki sekretarza SGP w Bydgoszczy.
Kończąc spotkanie Bolesław Krystowczyk wraz z Henrykiem Siudą podziękowali
wszystkim za przybycie po czym uznali zebranie za zamknięte.

