
Informacja z zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR w dniu 20.06.2012 r. 

 

Dnia 20 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR, na 

którym omawiano: 

1) działalność Beskidzkiego WOPR w I połowie br. tj.: 

- przygotowanie do sezonu letniego, 

- obsadę kąpielisk otwartych, 

- zakup sprzętu ratowniczego, 

- szkolenia na stopnie Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR; 

2) sprawy finansowe: 

- podział dotacji wg wcześniejszych kosztorysów: z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, z Urzędu 

Miejskiego w Żywcu, z Urzędu Gminy w Czernichowie, 

- sprawozdanie finansowe i bilans finansowy z działalności Beskidzkiego 

WOPR za rok 2011; 

3) sprawy organizacyjne: 

- sprawy bieżące, 

- wdrażanie elektronicznej ewidencji członków Beskidzkiego WOPR. 

 

Przyjęto uchwały: 

- nr 3/2012: o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Beskidzkiego 

WOPR w dniu 8 grudnia 2012 roku, 

- nr 4/2012: w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

z działalności Beskidzkiego WOPR za rok 2011, 

- nr 5/2012: w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu finansowego 

z działalności Beskidzkiego WOPR za rok 2011, 

- nr 6/2012: w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2011 roku na 

działalność statutową w 2012 roku. 

 

Zobowiązano Zarządy OR w Bielsku-Białej i OR w Żywcu do przeprowadzenia 

Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych do dnia 30 października 2012 r. 



Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Beskidzkiego WOPR 

w dniu 26.07.2012 r. 

 

Dnia 26 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Beskidzkiego 

WOPR, na którym omawiano: 

 

- przebieg sezonu, pracę ratowników na kąpieliskach i jeziorach oraz stan 

bezpieczeństwa, 

- realizację dotacji (zakup sprzętu, remonty łodzi, itp.), 

- przebieg szkoleń na stopnie Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika 

WOPR, sternika motorowodnego i starszego sternika motorowodnego, 

- wybory w Oddziałach Rejonowych - ustalono terminy. 

  



Informacja z zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR w dniu 21.11.2012 r. 

 

W dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego 

WOPR, z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, na 

którym: 

 

1) podsumowano działalność Beskidzkiego WOPR, pracę Zarządu oraz 

funkcjonowanie biura w mijającej kadencji, tj. w latach 2007-2012; 

 

2) omówiono przygotowania do IX Zjazdu Beskidzkiego WOPR 

w dn. 8 grudnia 2012 r.; 

 

3) rozpatrzono bieżące sprawy organizacyjne. 


