UCHWAŁA – PROGRAM DZIAŁANIA
GRYFICKIEJ ORGANIZACJI POWIATOWEJ
Ligi Obrony Kraju w Gryficach
na lata 2016 – 2020

Uczestnicy Powiatowego Zjazdu Delegatów po wysłuchaniu dyskusji oraz w oparciu
o przedstawione i zaakceptowane materiały sprawozdawcze, stwierdzają, że:

1. Zarząd

Powiatowy

dobrze

realizował

przyjęty

plan

zadań

programowych

uchwalonych na Rejonowym Zjeździe Delegatów oraz program przyjęty na Zjeździe
Wojewódzkim na lata 2010 - 2015. Zjazd aprobuje działalność Zarządu
Powiatowego w tym okresie.
2. Upływająca kadencja ukazała, że nasza lokowska działalność cieszy się dość
dużym zainteresowaniem społecznym, szczególnie w dziedzinie patriotycznego
wychowania młodego pokolenia, troski o jego zdrowie i kondycję fizyczną,
integrowania żołnierskich środowisk rezerwy Wojska Polskiego oraz obronnego
przygotowania społeczeństwa.
3. Zjazd Delegatów wyraża wysokie uznanie i podziękowanie wszystkim członkom,
działaczom oraz pracownikom etatowym, którzy wnieśli konkretny wkład pracy
w realizację zadań statutowych.

Mając na uwadze zapotrzebowanie społeczne na naszą działalność oraz
uwarunkowania gospodarcze Powiatowy Zjazd Delegatów uchwala następujący Program
działania Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju na lata 2016 – 2020.

Główne kierunki działalności:

A. W WYCHOWANIU PATRIOTYCZNO – OBRONNYM MŁODZIEŻY

Działalność szkoleniowo – wychowawcza winna być ukierunkowana na:
1. Kultywowanie patriotycznych tradycji Narodu Polskiego w jego dążeniu do
zachowania niepodległości bytu państwowego na przestrzeni dziejów.
2. Kształtowanie patriotycznych i pełnych zaangażowania postaw wśród członków
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LOK oraz umacnianie zdolności obronnych kraju.
3. Organizowanie sprawdzonych i nowych form działalności programowej powiatowej
organizacji zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych środowisk.
4. Dążenie do aktywizacji społecznej kół i klubów oraz doskonalenie ich stylu pracy.
5. Pozyskiwanie nowych członków i działaczy społecznych oraz sprzymierzeńców,
przyjaciół i sojuszników naszej organizacji.
6. Uczestnictwo

w

realizacji

spójnego

systemu

wychowania

patriotycznego,

obronnego w ścisłej współpracy z Zespołami Placówek Oświatowych, jednostkami
wojskowymi

oraz

innymi

instytucjami,

przedsiębiorcami,

organizacjami

i

stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego powiatu.
7. Doskonalenie form pracy Klubu Żołnierzy Rezerwy, aby ich członkowie znajdowali
możliwość angażowania się do pracy społecznej zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami i zamiłowaniem.
8. Organizowanie na wysokim poziomie merytorycznym przedsięwzięć z okazji
ważnych wydarzeń z życia Narodu Polskiego, Sił Zbrojnych i Ligi Obrony Kraju.

B. W DZIEDZINIE SPORTÓW OBRONNYCH I POLITECHNICZNYCH

Organizowanie imprez w sportach obronnych, dwuboju obronnym, strzelectwie
kulowym a także wspieranie inicjatyw młodzieży w innych dyscyplinach sportowych.
Popularyzacja tych dziedzin oraz innych wynikających z inicjatyw kół i klubów zwłaszcza
wśród młodzieży stanowi jedno z najważniejszych zadań programowych powiatowej
organizacji. W tym celu należy dążyć do:

1. Umacniania sportu poprzez zwiększenie w miarę możliwości liczby imprez
szczególnie

masowych

organizowanych

przez

poszczególne

jednostki

organizacyjne podległe organizacji powiatowej.
2. Udzielania pomocy lokowskim kołom i klubom powiatu w organizowaniu własnej
działalności sportowo - obronnej.
3. Rozwijania współpracy ze stowarzyszeniami i związkami działającymi na terenie
powiatu szczególnie w zakresie organizacji imprez sportów obronnych.
4. W działalności sportowej obejmować swym zasięgiem młodzież szkolną zarówno
w mieście jak i na terenie wiejskim. Szczególną uwagę zwrócić na rozwijanie
umiejętności w strzelectwie, na którą to działalność jest duże zapotrzebowanie.
5. Organizowania imprez sportowych połączonych z obchodami ważnych rocznic
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ogólnonarodowych, wojskowych, Ligi a także lokalnego środowiska.
6. Rozwijania i wspierania nowych form działalności, w oparciu o posiadaną bazę
w szkołach i instytucjach kultury.

C. W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ

1. Tworzenie odpowiednich warunków i przesłanek sprzyjających przestrzeganiu
dyscypliny organizacyjnej, ułatwiającej realizację pracy statutowej.
2. Organizowanie sprawdzonych i nowych form działalności programowej Ligi Obrony
Kraju, zgodnie z oczekiwaniami naszego lokalnego środowiska.
3. Większe zaangażowanie żołnierzy rezerwy zorganizowanych w LOK na rzecz
realizacji przedsięwzięć programowych, w tym wśród młodzieży szkolnej.
4. Rozszerzenie

zainteresowań

członków

Powiatowej

Organizacji

LOK

na

problematykę ochrony środowiska oraz zachęcenie do udziału w akcjach na rzecz
ochrony przyrody.
5. Przestrzeganie dyscypliny opłacania składek członkowskich.
6. Utrzymanie pozytywnych trendów wspierania działalności statutowej przez organa
samorządu lokalnego oraz sympatyków i prywatnych sponsorów.
7. Popularyzowanie działalności powiatowej organizacji lokowskiej wykorzystując
własną stronę internetową oraz lokalne środki masowego przekazu.

Zjazd zatwierdza projekt Regulaminu Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju jako
obowiązujący w dalszej działalności.

Powiatowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Powiatowy do
realizacji niniejszej uchwały – programu działania poprzez skorelowanie jej z programem
działania Ligi, który będzie przyjęty podczas Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Zjazd
wyraża głębokie przekonanie , że aktyw powiatowej organizacji będzie konsekwentnie
realizował przyjęty program oraz stojące przed nim Statutowe zadania.

Powiatowy Zjazd Delegatów
Ligi Obrony Kraju
w Gryficach
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