Nowy Sącz, dn. 2021-09-28
Sprawozdanie z zebrania Zarządu SPOZŻ
W dniu 2021-09-28 (wtorek) o godzinie 17.00 w siedzibie Związku obyło się
zebranie Zarządu SPOZŻ, w którym brało udział czterech członków Zarządu (lista
obecności znajduje się w dalszej części sprawozdania).
Na zebraniu podjęto 2 uchwały:
1. Zwołanie nadzwyczajnego sejmiku SPOZŻ
2. Plan rejsów morskich na sezon 2022: wyprawa GRENLADIA
Na początku należy zauważyć niską frekwencje członków Zarządu.
W trakcie zebrania zostały przedstawione przez Prezesa SPOZŻ i omówione
przez Członków Zarządu sprawy związane z dalszą działalnością Związku. Do
największych problemów należy zaliczyć brak osób do prac związanych z działalnością
Związku oraz braki finansowe związane z niezbyt dużą liczbą rejsów jachtu Dunajec,
kosztami remontów i opłat portowych.
Kolejny problem to miejsce zimowania jachtu. Z uwagi na remont klubu w
którym do tej pory jacht był przechowywany na zimę należy poszukać innego miejsca.
Do najbardziej korzystnych (finansowo) lokalizacji należy zaliczyć port w Świnoujściu.
Niezbędne są zmiany w strukturze Związku jest podyktowane brakiem
odpowiedniej liczby klubów (członków) oraz wymogami PZŻ.
Brak osób zainteresowanych pracą w klubie pod znakiem zapytania stawia
możliwość dalszego utrzymania jachtu Dunajec. Jeżeli Zarząd nie znajdzie rozwiązanie
tego problemu, to może zaistniej konieczność sprzedaży jachtu, a Sądecko-Podhalański
Okręgowy Związek Żeglarski zostanie rozwiązany.
Podjęto uchwałę o zwołaniu Sejmiku SPOZŻ na pierwszą połowę grudnia 2021.

Uchwała 1/09/2021
Za: 4
Uchwała 2/09/2021
Za: 4

O zwołaniu sejmiku SPOZŻ w pierwszej połowie grudnia
2021
Wstrzymało się: 0
Przeciw: 0
O podjęciu przygotować do wyprawy jachtu Dunajec w
sezonie nawigacyjnym 2021 GRENLANDIA’22
Wstrzymało się: 0
Przeciw: 0
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UCHWAŁA ZARZĄDU SPOZŻ NR 1/09/2021
z dnia 2021-09-28
Sejmik sprawozdawczo-wyborczy SPOZŻ
§1
Sejmnik sprawozdawczo wyborczy zostanie zwołany w pierwszej połowie grudnia 2021
§2
Na sejmiku zostaną dokonane zmiany w strukturze Związku, które są konieczne do
dopasowania się do wymgów PZŻ oraz do obecnej sytuacji w sferach żeglarskich na
obszarze Sądeczyzny i Podhala
§2
Na sejmiku zostana dokonane zmiany w statucie Związku

UCHWAŁA ZARZĄDU SPOZŻ NR 2/09/2021
z dnia 2021-09-28
Wyprawa jachtu Dunajec GRENLANDIA 2022
§1
Sezon nawigacyjny 2022 dla jachtu Dunajec będzie związany z wyprawą
GRENLANDIA’22
§2
W przypadku trudności organizacyjnych lub finansowych wyprawa zostanie zamieniona
na krótsze rejsy stażowe

