Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SGP w Żninie
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SGP w Żninie, jakie odbyło się w dniu 1 marca 2017 roku
otworzył Przewodniczący Koła Dariusz Cieślak i powitał przybyłych na obrady: Prezesa Oddziału SGP
w Bydgoszczy Bolesława Krystowczyka, Wiceprezesa Oddziału SGP w Bydgoszczy Henryka Siudę,
Starostę Żnińskiego członka Koła Zbigniewa Jaszczuka, gości zebrania – młodych pracowników
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa w Żninie, geodetów,
potencjalnych członków SGP.

Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła SGP w Żninie, przy stole prezydialnym Dariusz Cieślak, Bolesław Krystowczyk, Zbigniew Jaszczuk

Na podstawie listy obecności stwierdził, że zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał i
przeprowadzenia wyborów. Na 15 członków Koła obecnych było 11 co stanowi 73 % stanu osobowego
Koła. Prezes Oddziału przejął przewodniczenie dzisiejszemu zebraniu. Przewodniczący zebrania
powołał sekretarza zebrania w osobie Jana Ryszarda Rychlickiego.

Zdzisław Dąbrowski, Tomasz Wysocki, Stanisław Ludkiewicz;

Zbigniew Jaszczuk, Jarosław Kaszewski, Patrycja Pierzyńska, Agnieszka Dąbrowska, Patrycja Antkowiak, Kamil Ziółkowski

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła i poddał go
pod głosownie. Projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Porządek zebrania Koła SGP w
Żninie: 1. Otwarcie. 2. Sprawozdanie Zarządu Koła za okres od 20 lutego 2013 roku do 28 lutego 2017
roku. 3. Dyskusja nad sprawozdaniem. 4. Wybory Władz Koła. 5. Zakończenie.
Dariusz Cieślak omówił pracę Koła i Zarządu w okresie sprawozdawczym. Podkreślił, że w obecnych,
odczłowieczonych czasach, trudno znaleźć choćby chwilę na spokojne rozważenie problemów
zawodowych geodetów. Brak jednoznacznych, dobrych przepisów, regulujących czynności w procesie
wykonawczym prac geodezyjnych, wpływa demoralizująco na młodych wykonawców, u których nikt
nie wyrobił i pewnie nigdy nie wyrobi nawyków „sztuki geodezyjnej” i etyki zawodowej.
Bolesław Krystowczyk przedstawił pracę Oddziału. W kadencji 2013-2017 najważniejszym

wydarzeniem był Jubileusz Geodezji i 70-lecie SGP na Kujawach i Pomorzu. Z tej okazji została
wydana książka – praca zbiorowa, upamiętniająca ludzi i dokonania w dziedzinie geodezji w minionym
siedemdziesięcioleciu. Odbyło się wiele imprez integrujących środowisko geodetów: Ogólnopolskie
Regaty Geodetów, Forum Biznesowe, specjalistyczne szkolenia zawodowe, spotkania opłatkowe.
Uhonorowano naszych seniorów, którzy ukończyli osiemdziesiąty rok życia i nadal są aktywni w
zawodzie: Stanisława Marcina Wilińskiego i Bolesława Cieszyński. Obecnie w ramach Oddziału SGP
w Bydgoszczy działają dwa koła terenowe, we Włocławku i w Żninie.

Marcin Józefiak, Hanna Redygier, Anna Chmielewska, Jan Ryszard Rychlicki

Henryk Siuda znał SGP jako jedyną organizacją zawodową geodetów. Nie mamy związków
zawodowych. Geodeci niechętnie wstępują w szeregi SGP, konkurencja w zawodzie niszczy współdziałanie
branżowe i relacje towarzyskie. Koło w Żninie jest dobrym przykładem na to, że tak nie musi być.

Jan Ryszard Rychlicki, Dariusz Cieślak, Bolesław Krystowczyk, Zbigniew Jaszczuk

Henryk Siuda znał SGP jako jedyną organizacją zawodową geodetów. Nie mamy związków
zawodowych. Geodeci niechętnie wstępują w szeregi SGP, konkurencja w zawodzie niszczy współdziałanie
branżowe i relacje towarzyskie. Koło w Żninie jest dobrym przykładem na to, że tak nie musi być.

Po wystąpieniu Henryka Siudy, głos zabrał Zbigniew Jaszczuk. Krótko wspomniał o historii powstania
Koła SGP w Żninie. Stwierdził że była to dobra inicjatywa i należy dopilnować, aby Koło nadal
działało. Młodzi geodeci winni starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych. Główny Urząd Geodezji
i Kartografii nie działa w sposób właściwy a ciągłe jego reformowanie nie daje nadziei na lepszą
przyszłość. Dużym osiągnięciem w skali kraju jest, a szczególnie województwa kujawsko-pomorskiego
cyfrowa mapa ewidencji gruntów. Teraz kolej na mapę zasadniczą w wersji cyfrowej. Należy również
zadbać o powstanie ortofotomapy województwa, której przydatności nie da się przecenić. W naszym
województwie brak dużych i prężnych firm geodezyjnych, które mogłyby podjąć się startu w
przetargach na duże roboty geodezyjno-kartograficzne. Dzisiejsze mniejsze firmy winny pomyśleć o
połączeniu swych sił, a tym samym utworzyć spółki o dużym potencjale wykonawczym, mogące
konkurować na rynku krajowym.

Jarosław Kaszewski, Patrycja Pierzyńska, Agnieszka Dąbrowska, Patrycja Antkowiak, Kamil Ziółkowski;

Dariusz Cieślak, Bolesław Krystowczyk

Jarosław Kaszewski opowiedział się za prowadzeniem odpłatnych szkoleń dla geodetów, z preferencyjnymi
cenami dla członków SGP. Zapytał gdzie tkwi przyczyna tego, że geodeci nie uczestniczą gremialnie w
imprezach profesjonalnie dla nich przygotowanych – zloty, zjazdy, regaty, zawody sportowe ...

Przystąpiono do wyboru władz Koła na kadencję 2017-2021.
Czasowo, do wyboru nowego Prezesa Koła, prowadzenie obrad przejął Zbigniew Jaszczuk.
Zaproponował aby wybory odbywały się w sposób jawny, a liczenia głosów dokonał sekretarz
dzisiejszego zebrania Jan Ryszard Rychlicki. Propozycję przyjęto przez aklamację.
Na Przewodniczącego Zarządu Koła zaproponowano Dariusza Cieślaka, kandydat wyraził zgodę na
przyjęcie funkcji. W głosowaniu jawnym oddano 11 głosów za kandydaturą Dariusza Cieślaka.
Na Skarbnika zaproponowano Annę Chmielewską, kandydatka wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji. W
głosowaniu jawnym została wybrana jednogłośnie. Do funkcji Sekretarza został zaproponowany Jan
Ryszard Rychlicki, który po wyrażeniu zgody został wybrany, w glosowaniu jawnym, jednogłośnie.
Przewodniczenie Zebrania przejął Dariusz Cieślak wybrany na nową kadencję Prezes Koła SGP w Żninie, który
podziękował za wybór i okazane zaufanie, deklarując solidną i ofiarną pracę w interesie geodezji i geodetów.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół Oddziału SGP w Bydgoszczy (sprawozdawczo-wyborcze
zebranie członków oddziału), jakie odbędzie się w dniu 25 marca 2017 roku, swój udział zadeklarowali:
Jarosław Kaszewski, Dariusz Cieślak, Zbigniew Jaszczuk, Marcin Józefiak, Zdzisław Dąbrowski.
Prezes Koła przedstawił deklarację Mikołaja Nowaka – geodety, właściciela geodezyjnej firmy
usługowej, o przyjęcie go w poczet członków SGP. Obecni przez aklamację zdecydowali opowiedzieli
się za pozytywnym rozpatrzeniem deklaracji przyjęciem Mikołaja Nowaka do grona członków SGP.
Na tym zebranie zakończono.
tekst Jan Ryszard Rychlicki, foto Henryk Siuda

