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Porządek 
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków 

Koła PZW OSW Rogóżno 
w dniu 16.12.2012r. 

 
1. Otwarcie obrad, przywitanie gości. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 
5. Wybory Komisji 

- Mandatowej  
- Uchwał i Wniosków 
- Wyborczej  

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków 
Koła. 

7. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień 
8. Sprawozdania: 

- z działalności Zarządu Koła 
- z działalności Komisji Rewizyjnej 
- z działalności Sądu Koleżeńskiego 

9. Przedstawienie planu pracy Koła, preliminarza budżetowego           
i Kalendarza Imprez Sportowych. 

10.Dyskusja nad sprawozdaniami. 
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium 

ustępującym władzom 
13. Przedstawienie kandydatów na Prezesa i pozostałych władz 

- sprawozdanie Komisji Wyborczej 
- zgłaszanie kandydatur z sali 

14. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
15. Wybór Władz: 

- Prezesa Koła 
- Zarządu Koła 
- Komisji Rewizyjnej Koła 
- Sądu Koleżeńskiego Koła 
- Delegatów na XXX Okręgowy Zjazd Delegatów 

16. Dyskusja programowa nowej kadencji. 
17. Podjęcie Uchwał i Wniosków. 
18. Zakończenie obrad. 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Koła PZW OSW Rogóżno w 2012 roku. 

 

 

Koleżanki i Koledzy 

 

 Cztery dni temu minęło 20 lat jak grupa założycielska, powołując swoje 

pierwsze władze, postanowiła powołać nowe koło PZW. Z takim wnioskiem do 

Zarządu Okręgu wystąpił Związek Zawodowy Górników w Polsce, w którym 

przez długie lata znaleźliśmy wparcie i kawałek własnego kąta.  To dzięki 

Związkowi Zawodowemu podjęliśmy gospodarkę na jeziorze Rogóżno, i 

pomimo, że tamte realia dawno już przestały obowiązywać, nadal na nim 

gospodarzymy. Jednak zanim dojdziemy do podsumowania tych dwudziestu lat, 

pochylmy się nad ostatnim rokiem tej piątej kadencji.  

 Tak jak w latach poprzednich, Zarząd koła wspólnie z Komisją Rewizyjną 

i Sadem Koleżeńskim realizował program nałożony przez Walne Zgromadzenie 

Członków Koła z 2011 roku. To pozwoliło w dużym stopniu rozłożyć ciężar 

obowiązków na większą grupę ludzi i jednocześnie na wprowadzenie nowych 

zadań i zobowiązań dla koła. W dzisiejszym sprawozdaniu chciałbym poruszyć 

sedno spraw, jakimi zajmował się Zarząd. Jednak nie poruszać spraw, które 

dokładniej będą prezentowane w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej i w 

prezentacji dokonań sportowych. 

 Zarząd koła odbywał swoje posiedzenia nie rzadziej jak raz na miesiąc, 

lecz nie wszystkie te posiedzenia były protokołowane. Najczęściej w sezonie 

odbywały się one po zawodach, gdzie omawiane były imprezy już dokonane i 

planowane te, które dopiero miały się odbyć.  Ilość organizowanych imprez oraz 

konieczność wystawienia swoich reprezentantów do imprez, w których koło 

uczestniczyło, niejednokrotnie doprowadzały do rezygnacji z życia rodzinnego. 

Ale sukcesy dawały siłę a porażki motywację do dalszej pracy. Osiągnięcia 

sportowe będziemy pokazywać w przygotowanej prezentacji multimedialnej i 

dlatego na ten temat niewiele będę się wypowiadał. W sprawozdaniu omówię 

działania organizacyjne, zagospodarowania i ochrony wód, pracy z młodzieżą 

oraz podsumuję ostatnią kadencję jako całość. W działaniach statutowych swoją 

działalność opieramy na Ośrodku Sportów Wędkarskich. Tutaj posiadamy swoją 

bazę, tutaj mamy zaplecze, tutaj 24 godziny na dobę przez okrągły rok, możemy 

uzyskać przydatną nam informację. Taka kompleksowa usługa pozwala z roku 

na rok zwiększać stan liczebny członków koła. Na swoje dwudziestolecie 

potroiliśmy ilość członków w stosunku do pierwszego roku działalności. Dzisiaj 
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jest nas sześćset trzydzieści trzy osoby i jest to przyrost w stosunku do roku 

poprzedniego aż o 110 osób. Ciekawostką jest fakt, że przyrost ten nie wynika z 

przejęcia członków z innych kół, lecz pozyskania ich do Polskiego Związku 

Wędkarskiego. Ponad 100 przeprowadzonych egzaminów i 45 zwerbowanych 

członków uczestników w ramach promocji, świadczy o tym, że to nasi 

dotychczasowi członkowie zmienili koło lub zaniechali członkowstwa. Jest to 

możliwe, gdyż duża część członków uczestników, którzy skorzystali z promocji, 

nie opłaca dalej składek, ale mamy nadzieję, że kiedyś sobie o nas przypomni i 

do nas powróci. Co oprócz ilości organizowanych imprez sportowych, przyciąga 

do nas nowych członków? Dostępność i przejrzystość działań. Posiadamy trzy 

punkty kasowe, w których wędkarz może dokonać opłaty. Sklep Wędkarski 

Antek, siedziba ZZG w kopalni oraz w Ośrodku Sportów Wędkarskich gdzie 

niemal o każdej porze jesteśmy dla wędkarza dostępni. Przejrzystość to głównie 

Internet, gdzie wszystko co się dzieje w kole czy na łowisku jest publikowane. 

To 80 000 wejść  na naszą stronę rocznie. Jeszcze rok temu chwaliliśmy się stu 

sześćdziesięcioma tysiącami odwiedzin naszej strony. Dzisiaj jest ich już 264 

tysiące na stronie głównej i ponad 100 tysięcy na stronie łowiska. Potężny 

przekaz informacji o działalności koła idzie w teren. Mniejsze znaczenie w dniu 

dzisiejszym ma tablica informacyjna, choć i z tej formy korzystamy, zwłaszcza 

na kopalni.  Duże znaczenie ma też organizacja wielu imprez sportowych, gdzie 

spotykamy się z ludźmi na bieżąco, konsultując swoje posunięcia. Trzecim, nie 

mniej istotnym argumentem przyciągającym wędkarzy do koła jest dość stabilna 

sytuacja finansowa. Oprócz planowego odpisu ze składki, potrafimy te środki 

zarobić, ale również,  wychodzić. W zasadzie nigdy nie było przypadku, abyśmy 

z czegoś rezygnowali, ze względu na brak środków. Wręcz przeciwnie, 

rokrocznie dokopujemy coś z nowego sprzętu, pomnażając w ten sposób 

majątek koła. I tak w bieżącym roku dokonaliśmy zakupu samochodowej 

przyczepki, która służy nam do realizacji umowy o dzieło zawartej z Zarządem 

Okręgu w temacie utrzymania porządku na zbiorniku Dratów. Jednocześnie 

każdy wędkarz koła może ją wypożyczyć do celów prywatnych za symboliczną 

opłatą 15 złotych za dobę, a zysk przeznaczony jest na pracę z młodzieżą. W 

2012 roku również zakupiliśmy przyczepkę z łodzią wiosłową. Ta z kolei 

posłuży naszej SSR, choć  i w tym przypadku są możliwe wypożyczenia dla 

wędkarzy koła. Taką politykę powinniśmy kontynuować w latach następnych. 

Będąc przy temacie finansów, nie sposób wspomnieć o sponsorach koła. 

Lubelski Węgiel, Korporacja Gwarecka, ZZG w Polsce, Las i Ogród ze 

Świdnika, Sklep wędkarski Antek, Złota Orfa wcześniej Biuro Turystyczne 

Sopol, to naturalni przyjaciele koła wspierający naszą działalność. Czy może ich 

być więcej? Może i mam nadzieję, że już wkrótce będą nowi. Bo swoją dobrą 

pracą jesteśmy w stanie promować każdego naszego sponsora. Czy między 

przyjaciółmi nie ma niepotrzebnych zgrzytów.  Są i będą, bo takie są prawa 

rynku. Naszym zadaniem jest jednak łagodzić te nieporozumienia, gasić pożary 

w samym zarodku.  
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 Jak już wcześniej zasygnalizowałem, swoją działalność opieramy na 

naszej bytności w Ośrodku Sportów Wędkarskich. Staramy się, w miarę 

możliwości wspierać administratora ośrodka w jego działaniach, w utrzymaniu 

infrastruktury wodnej, będącej wizytówką tego ośrodka. Te działania pozwoliły 

na wymianę zmurszałych deskowań pomostu głównego, całkowitą wymianę i 

modernizację pomostu brzegowego i opaski brodzika wraz z piaskownicą, 

modernizacji parkingu. Zimą muszą być naprawione platformy, gdyż ostatnia 

zima na tyle je pokrzywiła, że w tej chwili zaczęły już straszyć swoim 

wyglądem. Cieszy nas, że już są chętni do wykonania tych remontów. Czyn 

społeczny na rozpoczęcie i zakończenie sezonu jak i stała opieka nad sprzętem 

pływającym jest wystarczającym dowodem, że jesteśmy zainteresowani dalszą 

dobrą współpracą z ZZG. Jeśli chodzi o łowisko, to plan zarybień w 2012 roku 

został wykonany w 100 procentach. Nie będę omawiał struktury zarybienia, 

gdyż jest ona niezmienna od podpisania umowy z RZGW, ale muszę zwrócić 

uwagę, że już w 2013 roku mogło zabraknąć nam środków na zbilansowanie 

kosztów prowadzenia łowiska. I tutaj proszę nie mylić pojęcia, że zbraknie nam 

pieniędzy w kole. Środki posiadamy, ale ze środków statutowych nie możemy 

wydać złotówki na zagospodarowanie łowiska, choć taka operacja jest możliwa i 

wskazana w drugą stronę. Zarząd Koła wystąpił do Zarządu Okręgu o podjęcie 

stosownej uchwały, zatwierdzającej nowe stawki licencji na 2013 rok. Przed 

dwoma laty ubruttowiliśmy ceny licencji zaniżając ich wartość. Albowiem 

odprowadzony wat od wartości licencji był większy jak ubruttowiona wartość. 

Biorąc pod uwagę, że ceny zbóż wzrosły trzykrotnie, co ma wpływ na koszty 

dzierżawy a ceny narybku się podwoiły, byliśmy zmuszeni do takiej decyzji. 

Koszt licencji po najnowszej uchwale Zarządu Okręgu to 70 złotych, opłata 

roczna, 12zł jednorazowa, 24zł dla niezrzeszonych, 6 zł w przypadku 

organizacji zawodów sportowych. Tak jak w latach poprzednich 

zorganizowaliśmy kilka konkursów, mających na celu czyszczenie jeziora z 

rybiego chwastu. Puchar sumika, jako cykl pięciu zawodów, dał w tym roku 

trochę mniejsze efekty pomimo większego zaangażowania kolegów wędkarzy. 

75,66 kg w całym cyklu dawała średnio 15 kg na jedne zawody. Puchar stanie 

się w dniu dzisiejszym własnością Piotra Chołoty, który wyprzedził Zbigniewa 

Gajowiaka i Stanisława Zakrzewskiego. W konkursie Sumik ponad wszystko też 

najlepszym okazał się Piotr Chołota 289,76, wyprzedzając Zbigniewa 

Gajowiaka 117,44 i Witolda Aftykę 114,95. Łącznie odnotowano odłów sumika 

w wysokości 651,815 kg. Piotr Chołota w sześcioletniej historii konkursu 

wyłowił łącznie 2019 kg sumika karłowatego. Największa ryba łowiska, to karp 

Mariana Bednarczuka 24,7. Karpiem tym zdobył nagrodę ufundowaną przez 

firmę Las i Ogród Mariusza Roczniaka ze Świdnika. Ta nagroda to silnik 

elektryczny do łodzi. Drugie miejsce w konkursie największej ryby łowiska 

zajął Mariusz Klajda, który karpiem 23 kg prowadził niemal przez cały sezon. 

Na trzecim miejscu karp Maćka Harasima – 14,6. Dochodziły do nas słuchy, że 

po drugiej stronie jeziora łowione były duże karpie, jednak nikt z kolegów tam 
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łowiących swojego okazu nie zgłaszał. Złowiony został również duży amur, 

jednak nie został on na miejscu zważony i jego waga nie może być brana pod 

uwagę. 

 Społeczna Straż Rybacka w kole działa nadal aktywnie. Jest to zasługa 

dotychczasowego komendanta grupy – Kol Marcina Drogomireckiego. Potrafił 

on zorganizować grupę ludzi, którym na sercu leży ochrona naszych dóbr 

pływających w wodzie. W kole działa aktywnie 13 strażników. Do października 

zarejestrowano 40 akcji w tym 18 z udziałem policji. We wszystkich akcjach 

wzięło udział 233 strażników. Efektem ich pracy to zdjęcie z wody 58 sieci, 9 

więcierzy. Uwolniono co najmniej 124 kg ryb. Skontrolowano 109 

wędkujących, udzielono 4 pouczenia. Jest to wynik bardzo dobry, choć wiem, że 

już w październiku został jeszcze nieco powiększony. Nasza straż posiada 

podstawowy sprzęt potrzebny do penetracji jezior, w tym dwie przyczepki z 

łodziami, ponton, dwa silniki, ale mamy nadzieję, że gdy Zarząd Okręgu 

otrzyma w ramach unijnego wsparcia, poprzez Lokalne Grupy Rybackie, nowy 

sprzęt do walki z kłusownictwem, to przy ich rozdziale, koło nasze również 

będzie brane pod uwagę. Bynajmniej wyniki jak i możliwości ewentualnego 

wykorzystania powinny do tego nas predysponować.  

 Następną działalnością, którą w naszym przypadku warto się pochwalić 

jest praca z młodzieżą. Pomimo, że zrezygnowaliśmy z organizacji obozu 

wędkarskiego, to nie zaniechaliśmy pracy  z młodymi ludźmi. Nasza młodzież 

bierze udział we wszystkich imprezach dla dzieci i młodzieży organizowanych 

przez Zarząd Okręgu, startuje we wszystkich zawodach organizowanych przez 

koło. Ola Włodarczyk to dwukrotna mistrzyni Okręgu i ubiegłoroczna 

wicemistrzyni kraju a Kacper Bordzoł do Mistrzostwa Okręgu dołożył 

wicemistrzostwo kraju wśród kadetów w tym roku. Rok 2012 był dla Kacpra 

dobrym sezonem, gdyż wygrywał w zasadzie wszystkie zawody kadetów, a 

startując w Grand Prix Lubelszczyzny w sektorze juniorsko kobiecym zajął 5 

miejsce. W tym cyklu zawodów Ola Włodarczyk w tym sektorze zajęła 2 

miejsce. W zawodach okręgowych jak i kołowych co jakiś czas pokazuje nam 

się kolejny utalentowany młody człowiek – Szymon Hunek. W pierwszym roku 

swoich startów uplasował się w trójce najlepszych w klasyfikacji Wędkarz 

Roku.  Sport wyczynowy naszej młodzieży to nie wszystko czym warto się 

chwalić. Już czwarty rok sprawujemy nadzór nad szkółką wędkarską w 

Puchaczowie. Trzydniowy rajd rowerowo – wędkarski, konsultacje wędkarskie 

najlepszej młodzieży tej szkółki to jednak za mało, by być w pełni 

usatysfakcjonowany. Jeśli wkładamy w ten interes swoje środki finansowe, to 

musimy, a w zasadzie to powinniśmy coś z tego mieć.  Dostrzegamy tam kilkoro 

utalentowanych dzieciaków, ale jak im nie poświęcimy więcej czasu to nasz 

wysiłek pójdzie na marne. Dlatego więcej zawodów z udziałem młodzieży. 

Więcej konsultacji bezpośrednio z nimi na miejscu. To zadanie nowego 

Zarządu.  
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 Pozwólcie, że teraz króciutko podsumuję mijającą kadencję. Kadencja 

ciężkiej pracy władz i organów koła.  Trudno w kilku zdaniach to podsumować, 

ale spróbować musimy. Tak jak już wcześniej wspomniałem 633 członków na 

koniec kadencji a rozpoczynaliśmy ją z 312 wędkarzami. Trzy punkty 

rozprowadzania opłat wędkarskich, w pełni wykorzystany Internet w 

działalności propagandowo - informacyjnej. Organizacja wycieczek na 

bałtyckiego dorsza, organizacja balu wędkarskiego, zawodów rodzinnych o 

Srebrną paterę Sopolu i zrealizowana wycieczką do Turcji jako główna nagrodą 

tych zawodów, to dwadzieścia zawodów rodzinnych o srebrną Patelnię ZZG, to 

drużynowe zawody dla SSR. Kontynuacja organizacji na coraz większym 

poziomie i z większą ilością uczestników zawodów wędkarskich kół PZW Złota 

Orfa. Organizacja zimowych otwartych zawodów o Puchar Antka i Złotej Orfy 

/w 2012 roku 80 osób/. Organizacja rocznie kilkudziesięciu imprez sportowych 

szczebla kołowego i uczestnictwo z dużymi sukcesami  w zawodach szczebla 

okręgowego i krajowego. W kraju największe sukcesy odniosła Ola 

Włodarczyk, Kacper Bordzoł i Marian Grzywacz -  zdobywając 

wicemistrzostwo Polski w klasyfikacji kobiet, kadetów, weteranów. Dominik 

Krasucki dwukrotnie na mistrzostwach Polski zajął 6 miejsce. Trzykrotne 

Mistrzostwo Okręgu i raz wicemistrzostwo Dominika Krasuckiego, dwukrotne 

Oli Włodarczyk, jednokrotne Kacpra Bordzoła.  Dwa brązowe medale w tych 

zawodach Wojtka Maciejewskiego i Kacpra Bordzoła. Medale i Puchary 

Prezesa ZO w spławiku i pod lodem. Tutaj należy wymienić Witka Sawickiego- 

wicemistrzostwo podlodowe, który wraz z  Leszkiem Watrakiem wywalczył 

medal brązowy w drużynie, Jana Sadowskiego, Piotra Romana, Roberta 

Pierepienkę w rywalizacji podlodowej i Krzysztofa i Kacpra Bordzoła, Wojtka 

Maciejewskiego w rywalizacji spławikowej. W dwudziestoleciu działalności 

koła takiego sportowego sukcesu nie było. Nie pamiętamy również, aby 

jakiekolwiek koło w naszym Okręgu na przełomie jednej kadencji takie wyniki 

osiągnęło.  

 Takich wyników by niebyło bez pracy ludzi, którym daliście mandat 

zaufania w 2008 roku. Takich wyników by niebyło, gdyby nie wasze 

zaangażowanie. To Wy jesteście siłą napędową tej działalności. Dokąd imprezy 

przez nas organizowane będą was cieszyły, tak długo to koło będzie się 

rozwijało. Dlatego z tego miejsca, za „już” chciałem wam serdecznie 

podziękować i prosić o „jeszcze”. Jest wola, aby tą dobrą pracę kontynuować. 

Jeśli i tym razem ten mandat dostaniemy to na pewno Was nie zawiedziemy. 

 

 

          Dziękuję 

Łęczna dn. 16.12.2012 
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S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E  

Komisji Rewizyjnej Koła PZW   OSW Rogóżno 

za 2012 rok 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno w 2012 roku działała w składzie:  

 

1. Watrak Leszek                                     - przewodniczący 

2. Sawicki Wincenty                                - sekretarz 

3. Kawalerski Marian                               - członek 

4. Wach Piotr                                           - członek 

 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno przeprowadziła w dniu 10.12.2012 roku 

kontrolę działalności statutowej i finansowej za okres od dnia 01.01.2012 roku  do dnia 

10.12.2012 roku. 

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Harasim Marek – prezes koła, Świeca Adam – skarbnik koła 

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 

1. Zarząd Koła odbył w omawianym okresie 11 posiedzeń, a przedmiotem obrad były 

sprawy :  

 Bieżąca analiza budżetu Koła i stanu ilości członków.  

 Zmiana banku i przejście na bankowość elektroniczną 

 Realizacji kalendarza imprez sportowych ,  

 Organizacji konkursów organizowanych przez Koło 

 Zagospodarowania łowiska licencyjnego Rogóżno 

 Działania Społecznej Straży Rybackiej. 

 Prac remontowych w OSW Rogóżno i na łowisku licencyjnym 

 Bieżąca ocena startu członków koła w zawodach okręgowych 

 Udział reprezentacji koła w cyklu zawodów  Grand Prix Lubelszczyzny  

 Organizacji pikniku młodzieżowego  

 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Koło. 
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 Udział reprezentacji w IX Mistrzostwach Polski Górników  

 Udział członków koła w zawodach krajowych Mistrzostwa Polski Kadetów i III 
Mistrzostwach Polski Weteranów 

 Udziału Koła w realizacji umowy z ZO na sprzątanie zbiornika Dratów 
 

Zarząd Koła na posiedzeniach podejmował uchwały, które stanowiły załącznik do protokołu z 

zebrania. Treść uchwał dotyczyła aktualnych zagadnień, które były tematem posiedzenia.  

Komisja Rewizyjna stwierdza realizację wszystkich uchwał podjętych na Walnym Zebraniu 

Członków Koła i posiedzeniach Zarządu Koła. Dokumentacja działalności Koła jest 

przechowywana w OSW Rogóżno. Oprócz tego cała dokumentacja kopiowana jest na 

nośniku elektronicznym a część dokumentów finansowo księgowych prowadzone jest na 

drukach i programach zliczających utworzonych przez koło 

 

2. Działalność programowa koła: 

w zakresie organizacyjnym i finansowym; 

Stan członków na podstawie wniesionych opłat wynosi: 633 i jest on większy od roku ubiegłego 

o 110 członków,  w tym – składka podstawowa 451, składka ulgowa ze względu na wiek, 

ulgowa dla odznaczonych 60, ulgowa młodzieżowa 39, ulgowa dla odznaczonych złotą 

odznaką z wieńcami 1, członka uczestnika 79 w tym 45  z zastosowaniem promocji oraz 

członka honorowego 1. Wpisowe opłaciło 152 osoby z czego aż 90 osób opłaciło tą składkę 

po raz pierwszy. Biorąc pod uwagę, że ilość młodych wędkarzy, którzy skorzystali z promocji 

w stosunku do ubiegłego roku jest niezmienna, to dochodzimy do wniosku, że wzrost 

członków koła w stosunku do roku ubiegłego to głównie wędkarze, którzy po raz pierwszy 

wstąpili do PZW. 

Stan  gotówki  koła  wg  stanu  na  dzień  10.12.2012 wynosi:  11981,96 zł w  kasie  1029,40 

w banku 10952,56 zł 

W omawianym okresie za sprzedane składki członkowskie zebrano  78375 złotych, wpłacono 

do Zarządu Okręgu  78375 złotych. Udział dla koła z tytułu opłacania składki członkowskiej 

to kwota 11756,80 zł, a składki na zagospodarowanie wód 1791,72 zł.  

Komisja Rewizyjna dokonała również rozliczenia zezwoleń na połów ryb w jeziorze 

Rogóżno. W 2012 roku na dzień 30 XI rozprowadzonych zostało 229 zezwoleń po 60 zł , 608 

zezwoleń jednorazowych po 10 zł, 281 zezwoleń dla niezrzeszonych po 20 zł oraz 5 

zezwolenia zbiorowe przyjęte na KP od kół PZW na organizację zawodów wędkarskich po 5 
zł na wędkującego na łączną kwotę 335 zł. Łącznie ze wszystkich zezwoleń pozyskano kwotę 

25775 zł brutto z której odprowadzono podatek Vat w wysokości 4819,72.  

Ze względu na znaczną wartość pozyskiwanych środków finansowych ze sprzedaży znaków 

wędkarskich, Zarząd koła opracował program zliczeniowy sprzedaży znaków wędkarskich. 
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Koordynuje on i rozlicza znaki rozprowadzane w trzech punktach kasowych. Program ten 

zdał egzamin, gdyż skarbnik koła, pomimo wprowadzenia w 2012 roku wielu innowacji w 

dystrybucji znaków, profesjonalnie wywiązał się ze swych obowiązków.  Ze względu na  

opodatkowanie podatkiem VAT licencji na połów ryb w jeziorze Rogóżno, jedynym 

miejscem ich rozprowadzania był Ośrodek Sportów Wędkarskich. Analizując dochody i 

koszty łowiska licencyjnego stwierdzamy, że w 2012 roku koszty i dochody bilansują  się. 

Jednak biorąc pod uwagę, że wzrosły koszty pozyskania materiału zarybieniowego, 

dzierżawy jeziora, jak również obsługi łowiska i kwota pozyskanych środków finansowych na 

2013 rok może być za mała, wnioskujemy o podniesienie cen licencji.  

 

 

3. Ocena gospodarki finansami Koła 

a) przychody na rzecz koła 

 

Składki członkowskie ...................................................................................................78375,00 

Udział Koła w składkach członkowskich / zagospodarowania ....................................13548,52 

Wpisowe..........................................................................................................................3750,00 

Egzamin...........................................................................................................................1472,00 

Darowizny i umowy /darowizny, umowy reklama, umowy o dzieło/......... ..............  12105,00 

Środki po likwidacji konta bankowego + odsetki bankowe..............................................606,71 

Dotację za zdeponowany sprzęt kłusowniczy i inne dochody SSR ...............................3695.00 

Sprzedaż zezwoleń na j. Rogóżno................................................................................ 25775.00 

Startowe w zawodach organizowanych przez koło ……………………………...…….5325,00 

 

Razem ................................................. .................................................................... 144652,23 

 

b) wydatki koła 

 

Składki członkowskie odprowadzone do ZO........................………………………...78375,00 

Upominki...............................................................................………………………….6457,35 

Usługa gastronomiczna i hotelowa podczas zawodów.................................................15100,00 

Zakup sprzętu i opłaty.....................................................................................................6771,48 

Zanęta, przynęta..............................................................................................................5490,80 

Prowizja bankowa...............................................................................................................71,00 

Koszty działalności  SSRyb...........................................................................................  1908,30 

Koszty utrzymania łowiska licencyjnego......................................................................16001,73 

Zwrot podatku WAT ………………………..................................................................5969,72 

Startowe…………………………………………………………………………  …….2095,00 

Koszty sprzątania zbiornika Dratów …………..………………………..……………..1872,51 

Delegacje sportowe……………………………………………………………………. .411,00 

Wydatki różne /operacja bankowa, wiązanki okolicznościowe, logo na bluzach , itd./ 1562,47 

Razem........................................................................................................................ 142086,38 

 

Bilans przychodów w stosunku do wydatków  w 2012 roku wynosi  …..……….... + 2565,85 

Stan gotówki na dzień 01.01.2011 wynosił  ……………..............................................9416,11 

Stan gotówki bieżący……………………………………..........................................11981,96 

Niewielka nadwyżka dochodów nad wydatkami  w 2012 roku, to efekt podjętych 

uchwał w tym:  

- Zakup samochodowej przyczepki lekkiej  
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- Zakup samochodowej przyczepki do wożenia łodzi wraz z łodzią wiosłową 

- Udział reprezentacji koła w Grand Prix Lubelszczyzny 

- Udział naszych reprezentantów w czterech imprezach spławikowych rangi krajowej 

- Mniejszy, od zakładanych wpływ środków finansowych ze sponsoringu. 

 

4 Ogólna ocena działalności Koła 

Koło realizuje wszystkie funkcje statutowe. Uchwały podejmowane przez Zarząd koła są 

zgodne ze Statutem PZW i są na bieżąco realizowane. Dokumentacja finansowa w 

ustalonym trybie przekazywana była do Zarządu Okręgu, a po zakończeniu kadencji w 

formie elektronicznej wraz z protokołami z posiedzeń Zarządu Koła i organizowanych 

imprez sportowych, zostanie przekazana do archiwum Zarządu Okręgu.  

Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu Koła. 

 

 

  Podpisy Zarządu Koła                              Podpisy Komisji Rewizyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie 
Sądu Koleżeńskiego 

podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków 
                                                        Koła PZW OSW ROGÓŻNO  16.12.2012 rok. 

 

 

 

Sąd Koleżeński przy Kole PZW OSW Rogóżno powołany w 2008 roku 
działał w składzie: 
 
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego   Tomasz Żurek 

2. Z-ca Przewodniczącego Sądu                Bogusław Szmuc 

3. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego              Ryszard Pochwatka 

4. Członek Sądu Koleżeńskiego   Wiesław Porębski 

 



11 

 

 

W całej kadencji Sąd nie rozpatrywał żadnej sprawy , w której 

obwinionym byłby członek naszego Koła. Może to świadczyć o wysokim 

morale naszych członków i o przestrzeganiu Statutu i Regulaminów 

obowiązujących w Polskim Związku Wędkarskim.  

 

Pozwólcie Koledzy, że tą drogą podziękuję wszystkim członkom 

naszego Koła za ich postawę i zachowanie nad wodą a swoim kolegom z Sądu 

za współpracę podczas mijającej kadencji. 

 

 

          Dziękuję. 

 

 

 

 

 

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego             Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 

 
 
 
 
 

Plan pracy 

Koła PZW OSW Rogóżno w 2013 roku 
 

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo –Wyborcze  Członków Koła w dniu 16.12.2012 

 

W działalności organizacyjnej: 

 

1. Odbywać posiedzenia Zarządu Koła w miarę potrzeb jednak nie rzadziej jak 1 raz w 

miesiącu w tym posiedzenia protokołowane co najmniej raz na  2 miesiące 

2. Aktualizować na bieżąco tablice ogłoszeń Koła 

3. Aktualizować na bieżąco stronę Internetową Koła 

4. Prowadzić aktualny rejestr stanu członków Koła 

5. Rozwijać współpracę z kołami ościennymi 

6. Utrzymać współpracę ze sponsorami i przyjaciółmi Koła 

 

W działalności sportowo – rekreacyjnej: 

 

1. Przeprowadzić wszystkie zawody sportowe w kole zaplanowane w Kalendarzu imprez 

sportowych 

2. Uczestniczyć w miarę posiadanych środków i możliwości w zawodach szczebla 

okręgowego i innych zawodów towarzyskich, w tym w Grand Prix Lubelszczyzny 
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3. Zorganizować  Mistrzostwach Polski Górników 

4. Zorganizować Puchar Jezior w ramach Grand Prix Lubelszczyzny 

5. Prowadzić klasyfikację Grand Prix koła w trzech dyscyplinach sportowych i 

klasyfikację Wędkarz Roku  

6. Przeszkolić i umożliwić zdawanie egzaminów na sędziego sportowego dla nowych 

sędziów oraz podwyższyć uprawnienia sędziom klasy podstawowej 

7. Uczestniczyć w przygotowaniach i organizacji festynu „Początek lata 2013” 

8. Zorganizować wycieczkę wędkarską dla uczestników akcji sprzątania Dratowa 

 

W działalności młodzieżowej 

 

1. Rozszerzyć działalność w  szkółce wędkarskiej w Puchaczowie 

2. Kontynuować pracę z młodzieżą w zakresie sportu wędkarskiego 

3. Zorganizować zawody dla dzieci na Dzień Dziecka 

4. Zorganizować piknik rowerowo wędkarski dla dzieci z Gimnazjum z Puchaczowa 

5. Prowadzić młodzieżową punktację Grand Prix  

 

W działalności finansowej: 

 

1. Bieżąca rejestracja sprzedanych znaków wędkarskich i zezwoleń na połów ryb w 

jeziorze Rogóżno 

2. Systematyczne odprowadzanie środków finansowych ze sprzedaży znaków 

wędkarskich i raportów finansowych do Zarządu Okręgu 

3. Bieżąca analiza budżetu Koła 

4. Pozyskiwanie sponsorów do realizacji poszczególnych zadań 

 

W działalności zagospodarowania i ochrony wód: 

 

1. Zarybienia jeziora Rogóżno zgodnie z operatem rybackim 

2. Bieżąca ochrona jeziora Rogóżno 

3. Organizacja kilku akcji anty kłusowniczych na wodach powierzonych kołu przez ZO 

4. Zorganizowanie akcji czyszczenia brzegów jeziora Rogóżno 

5. Zorganizowanie czynu społecznego w OSW Rogóżno podczas akcji przygotowania 

ośrodka do nowego sezonu oraz na zakończenie sezonu 

6. Podpisanie  umowy - zlecenia z ZO PZW w Lublinie w temacie porządku na 

zbiorniku Dratów 

7. Zorganizowanie Puchar sumika i konkurs „Sumik ponad wszystko”  jako forma 

odłowu sumika karłowatego. 

8. Kontynuacja konkursów Największa ryba łowiska, jako farma reklamy łowiska. 

9. Pozyskanie sponsora do konkursu „Łowimy Zenka” – karp powyżej 24,70 kg 

 

 

            Zarząd Koła 
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 PRELIMINARZ BUDŻETOWY NA ROK 2013 

 

KOŁO PZW  OSW Rogóżno 

  

    PLAN KOSZTÓW   

                

    TYTUŁ 11 TYTUŁ 12 TYTUŁ13 TYTUŁ 14   

K-
TO WYSZCZEGÓLNIENIE Działalność Działalność Działalność Działalność RAZEM 

    
ogólno-
orga- sportowa młodzie- zagospoda- ochrony   

    nizacyjny   żowa rowania wód wód   

400 Zakup maeriału zarybieniowego       14 000   14 000 

401 Zakup materiału i energii 600 2 500 1 500 400 600 5 600 

402 
Usługi obce /transport, dzierżawa, 

  1 000 500 2 700 2 000 6 200 
remonty, prowizje bankowe/ 

403 Podatki i opłaty sądowe           0 

404 
Wynagrodzenia 

          0 
Umowy zlecenia umowy o dzieło/ 

406 
Amortyzacja środków trwałych           0 

409 
Pozostałe koszty ogółem w tym: 2 200 9 500 4 000 1 500 1 800 19 000 

  
                Koszty delegacji 500 1 000 500   1 000 3 000 

  
                Nagrody rzeczowe   2 000 1 000     3 000 

  

Inne 
1 700 6 500 2 500 1 500 800 13 000 

m. innymi: posiłki, diety społeczne,startowe/ 

     RAZEM KOSZTY 2 800 13 000 6 000 18 600 4 400 44 800,00 

730 Udział Koła w skł.członkowskiej  27,30% 
  

8 884,80 

730 Udzial Koła w skł.zagospod. wód  4% 
  

1 936,66 

730 
Wpływy ze składki okręgowej           
zbiorniki 

  
  

  
  

  

730 Wpisowe 
  

3 125,00 

710 Wpływy za egzamin 
  

800,00 

710 Wpływy z łowisk licencyjnego                 netto 
  

19 000,00 

710 Startowe, usługi reklamowe   
  

  
  

4 000,00 

750 Wpływy z odsetek bankowych 
  

  

760 Inne wpływy/dotacje i inne/ 
  

7 053,54 

     RAZEM DOCHODY 
  

44 800,00 

        

        Łęczna  dnia  16.12.2012 
 

ZARZĄD  KOŁA 

 

 

      

       

    
........................      ..................... 
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Działalność statutowa 

Wyliczenie pomocnicze do budżetu Koła PZW OSW Rogóżno na rok 2013 

       Numer 

Wyszczególnienie 

Działalność 

  Ogólno - orga 
Sportowa Młodzieżowa 

Zagospod. Ochrana 

konta nizacyjna wód wód 

400 

Zakup mat. zarybieniowego           

Szczupak narybek letni       200   

Karaś, lin, jaź       1300   

Troć smolt       900   

 Węgorz obsadowy       500   

Karp kroczek       9500   

Sieja smolt       600   

Szczupak narybek jesienny       1000   

RAZEM 0 0 0 14000 0 

401 

Zakup materiałów i energii           

zakup materiałów biurowych 300         

zakup art. spożywczych na posiedzenia 300         

zakup pucharów i medali   1000 500     

zakup zanęt, przynęt na zawody kadry   1500 1000     

zakup druków zezwoleń       400   

zakup paliwa do łodzi i odśnieżarki         300 

zakup drobnego sprzętu dla SSR         300 

            

            

            

RAZEM 600 2500 1500 400 600 

401 

Usługi obce           

wywóz niczystości - umowa z ZZG         800 

wynajem transportu    1000 500 1000 400 

czynsz dzierżawny jeziora       800   

konserwacja platform i pomostów       900   

drobne naprawy sprzętu         400 

konserwacja silników i odśnieżarki         400 

            

RAZEM 0 1000 500 2700 2000 

403 

Podatki i opłaty           

 
          

RAZEM 0 0 0 0 0 

404 

Wynagrodzenia           

 
          

RAZEM 0 0 0 0 0 

406 
Amortyzacja środków trwałych           
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RAZEM 0 0 0 0 0 

409 

Pozostałe koszty w tym:           

Delegacje 500 1000 500   1000 

            

Razem 500 1000 500 0 1000 

Nagrody rzeczowe   2000 1000     

            

Razem 0 2000 1000 0 0 

Inne wydatki           

diety społeczne 1400     1500   

koszty konsympcji 300 5400 2000   500 

opłaty startowe   1100 500     

ubezpieczenie sprzętu         300 

Razem 1700 6500 2500 1500 800 

RAZEM 2200 9500 4000 1500 1800 

  

RAZEM KOSZTY 2800 13000 6000 18600 4400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminarz imprez sportowych na 2013 rok 

       Dyscyplina Podlodowa - imprezy okręgowe 

       Lp Nazwa Imprezy    Termin Organizator   Miejsce 

1 Podlod. Mistrz. Okręgu   02-03.02.13 ZO PZW Lublin   j.Rogóźno 

2 Puchar Prezesa GPX   17.02.13 ZO PZW Lublin   

Zalew 

Zemborzycki 

       Dyscyplina Spławikowa - imprezy okręgowe 

       Lp Nazwa imprezy   Termin Organizator    Miejsce  

1 
Puchar Mavera  

25-26.04.13 Selekt - Maver   

Zalew 

Zemborzycki 
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2 Puchar Burmistrza M. Łukowa 04-05.05.13 Łuków Miasto   Zimna Woda 

3 
Mist.Okr.Kob.Jun i Kad. 

01-02.06.13 ZO PZW Lublin   

Zalew 

Zemborzycki 

4 Puchar Jezior 20-21.07.13 OSW  Rogóźno   Dratów-Krzczeń  

5 Mist.Okr.Seni , U23 i U55 03-04.08.13 ZO PZW Lublin   Dratów 

6 Puchar Wisły  24-25.08.13 Puławy Azoty    Bochotnica 

7 Puchar Prezesa  06.10.13 ZO PZW Lublin   Dratów 

8 Puchar Bychawy 07-08.09.13 Bychawa Bychawa 

 
  

    Dyscyplina Spinningowa - imprezy okręgowe 

              

Lp Nazwa imprezy   Termin Organizator   Miejsce 

1 
Mistrzostwa. Okręgu. Seniorów i 

Juniorów   

31.08-

01.09.13 ZO PZW Lublin   J. Rogóźno  

 
  

    Zawody towarzyskie ZO 

              

1 VII Maraton Leszczowy    22-23.06.13 

ZO PZW 

Lublin   Zalew Zemborz. 

              

Zawody młodzieżowe ZO 

              

1 

Zawody młodzieżowe Z okazji Dnia 

Dziecka     09.06.13 

ZO 

PZW 

Zalew Zemborz. 

? 

2 V Olimpiada Sportów Wędkarskich      01.09.13 

ZO 

PZW Zalew Zemborz. 

3 Turniej wiedzy ekologiczno-wędkarskiej 13.04.13 

ZO 

PZW Biuro ZO PZW 

UWAGA. Do 02.06.2013 roku eliminacje w kołach na Zawody z okazji  Dnia Dziecka  

       

       Mistrzostwa koła 

              

Lp Nazwa imprezy Termin Odpowiedzialny Miejsce 

1 Podlodowe  13.01.13   Rogózno 

2 Spinningowe  03.05.13   Rogóżno 

3 Spławikowe 26.05.13   Krzczeń 

4 Jeziorowe 7.07.13   Rogózno 

              

Puchary Prezesa Koła 

              

Lp Nazwa Imprezy Termin Odpowiedzialny Miejsce 

1 Podlodowy 20.01.13   Rogózno 

2 Spinningowy 13.10.13   Rogóżno 

3 Spławikowy 07.07.13   Dratów 

4 Jeziorowy 18.08.13   Rogóżno 
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Zawody towarzyskie organizowane przez koło 

              

Lp Nazwa imprezy Termin Organizator Miejsce 

1 Podl. Puchar Antka i Zł. Orfy 10.02.13   Rogóżno 

2 Srebrna Patelnia ZZG   19.05.13   Rogóżno 

3 Złota Orfa 2013 11.08.13   Rogóżno 

4 Puchar Sponsorów 15.09.13   Rogóżno 

5 Mistrzostwa Polski Górników 1-2.06.13   Dratów 

              

Puchary sumika 

              

Lp Nazwa imprezy Termin Organizator Miejsce 

1 Puchar sumika 30.06.13 P.Chołota J.Rogóżno 

2 Puchar sumika 13.07.13 P.Chołota J.Rogóżno 

3 Puchar sumika 3.08.13 P.Chołota J.Rogóżno 

4 Puchar sumika 10.08.13 P.Chołota J.Rogóżno 

5 Puchar sumika 31.08.13 P.Chołota J.Rogóżno 

              

       Z uwagi na możliwości zmian terminów zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych   

Komisja Sportowa Okręgu zastrzega sobie możliwość korygowania niektórych z wyżej  

podanych terminów ,a   niekiedy i miejsc organizowania zawodów (stany wód ). 
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PROTOKÓŁ 

Komisji Wyborczej na Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła OSW Rogóżno 

w dniu 16.12.2012 r. 

Komisja Wyborcza działająca w składzie: 

1. Klajda Mirosław 

2. Puzio Janusz 

3. Watrak Leszek 

wnosi pod głosowanie Walnego Zebrania co następuje: 

Zgodnie z  § 54 Statutu PZW Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze     

Członków Koła wybiera Prezesa Koła. 

Komisja Wyborcza w oparciu o § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzonego w dniu dzisiejszym na tą funkcję  przedstawia kandydaturę : 

 

Kol. Harasima Marka 

 

           Zgodnie z § 55 Statutu PZW Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera 

Zarząd Koła. Zarząd Koła tworzony jest przez  5 do 15 członków. 

Komisja Wyborcza proponuje wybrać w dniu dzisiejszym 12 osobowy  skład 

Zarządu Koła i rekomenduje do niego następujące osoby: 

 

1. Bordzoł Krzysztof 

2. Chołota Piotr 

3. Drogomirecki Marcin 

4. Gajowiak Zbigniew 

5. Górski Zygmunt 

6. Klajda Mirosław 

7. Maciejewski Wojciech 

8. Puzio Janusz 

9. Roman Piotr 

10. Sobów Dawid 

11. Świeca Adam 

12. Wach Piotr 

 

Zgodnie z § 57 Statutu PZW wybierana przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Komisja Rewizyjna powinna liczyć od 
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3 do 7członków. Komisja Wyborcza proponuje aby  Komisja Rewizyjna  Koła 

liczyła 5  osób. Komisja Wyborcza do Komisji Rewizyjnej Koła rekomenduje : 

 

1.      Grzywacz Marian 

2.      Maciejewski Michał 

3.      Pierepienko Robert 

4.      Sawicki Wincenty 

5.      Watrak Leszek 

 

          Zgodnie z § 59 Statutu PZW wybierany przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo -Wyborcze Członków Koła Sąd Koleżeński powinien liczyć od 3 

do 11 osób. Komisja Wyborcza wnosi, aby wybrać w dniu dzisiejszym Sąd 

Koleżeński   w 8 osobowym składzie. 

Komisja wyborcza do Sądu Koleżeńskiego rekomenduje 

 
1. Biernacki Artur 

2. Kawalerski Marian 

3. Pochwatka Ryszard 

4. Porębski Wiesław 

5. Sadowski Jan 

6. Szmuc Bogusław 

7. Zrobczyński Dariusz 

8. Żurek Tomasz 

 

 Zgodnie z § 54 Statutu PZW Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera 

spośród siebie Delegata i jego zastępcę na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo- 

Wyborczy . 

Komisja Wyborcza na Delegata rekomenduje: 

1. Harasim Marek 

2. Sadowski Jan 

i na  zastępcę delegata: 

1. Bordzoł Krzysztof 

2. Pierepienko Robert   

 

 

 

         Podpisy 
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PROTOKÓŁ KOMISJI 

SKRUTACYJNEJ 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków   Koła 

PZW OSW Rogóżno 

w dniu 16.12.2012 roku 

Komisja Skrutacyjna działająca w składzie : 

Zbigniew Pawlak 

Łukasz Harasim 

Stanisław Zakrzewski 

stwierdza co następuje: 

w głosowaniu  jawnym wzięło udział  47 członków koła, głosów ważnych oddano  

47   głosów nieważnych  0   

na Prezesa Koła kandydował   1 kandydat 

i w wyniku głosowania  otrzymał następującą ilość głosów: 

Harasim Marek      47  głosów         

W wyniku głosowania Prezesem Koła został  Harasim Marek 

 

Do Zarządu Koła kandydowało 12 kandydatów 

Każdy z kandydatów otrzymał następującą ilość głosów : 

 

1. Bordzoł Krzysztof   47 głosów 

2. Chołota Piotr    47 głosów 

3. Drogomirecki Marcin   47 głosów 

4. Gajowiak Zbigniew   47 głosów 

5. Górski Zygmunt    47 głosów 

6. Klajda Mirosław    47 głosów 

7. Maciejewski Wojciech   47 głosów 

8. Puzio Janusz    47 głosów 

9. Roman Piotr    47 głosów 

10. Sobów Dawid    47 głosów 

11. Świeca Adam    47 głosów 

12. Wach Piotr    47 głosów 
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Członkami Zarządu Koła PZW OSW Rogóżno w wyniku głosowania zostali 

wybrani 

 

1. Bordzoł Krzysztof    

2. Chołota Piotr     

3. Drogomirecki Marcin    

4. Gajowiak Zbigniew    

5. Górski Zygmunt     

6. Klajda Mirosław     

7. Maciejewski Wojciech    

8. Puzio Janusz     

9. Roman Piotr     

10. Sobów Dawid     

11. Świeca Adam 

12. Wach Piotr 

     

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu zgodnie z §55 Statutu PZW na wniosek 

Prezesa ukonstytuuje się wybierając wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 

gospodarzy koła. 

 

Do Komisji Rewizyjnej Koła kandydowało .....5.....kandydatów , każdy z 

kandydatów otrzymał następującą ilość głosów : 

 

1. Grzywacz Marian    47 głosów   

2. Maciejewski Michał    47 głosów 

3. Pierepienko Robert    47 głosów 

4. Sawicki Wincenty    47 głosów 

5. Watrak Leszek     47 głosów 

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno w wyniku głosowania 

zostali: 

 

1.      Grzywacz Marian 

2.      Maciejewski Michał 

3.      Pierepienko Robert 

4.      Sawicki Wincenty 

5.      Watrak Leszek 

 

Komisja  spośród siebie wybierze Przewodniczącego,  Sekretarza i członka 

Komisji Rewizyjnej( § 57 Statutu PZW). 

 



23 

 

Do Sądu Koleżeńskiego Koła kandydowało......8......kandydatów , każdy z 

kandydatów otrzymał następującą ilość głosów : 

 

9. Biernacki Artur      47 głosów 

10. Kawalerski Marian     47 głosów 

11. Pochwatka Ryszard     47 głosów 

12. Porębski Wiesław     47 głosów 

13. Sadowski Jan      47 głosów 

14. Szmuc Bogusław      47 głosów 

15. Zrobczyński Dariusz     47 głosów 

16. Żurek Tomasz      47 głosów 

 

Członkami Sądu Koleżeńskiego Koła PZW OSW Rogóżno w wyniku głosowania 

zostali wybrani: 

 

1. Biernacki Artur 

2. Kawalerski Marian 

3. Pochwatka Ryszard 

4. Porębski Wiesław 

5. Sadowski Jan 

6. Szmuc Bogusław 

7. Zrobczyński Dariusz 

8. Żurek Tomasz 

 

Zgodnie z § 59 Statutu PZW na pierwszym zebraniu wybiorą spośród siebie 

Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. 

 

Na Delegata na XXIX  Zjazd Okręgowy PZW w Lublinie kandydowało ......2..... 
kandydat.  W wyniku głosowania kandydci  otrzymali następującą ilość głosów : 

 

Harasim Marek     47 głosów 

Sadowski Jan   47 głosów 

                               

Na Zastępcę Delegata kandydował   2  kandydatów . W wyniku głosowania  

kandydaci otrzymali następującą ilość głosów : 

 

Bordzoł Krzysztof     47 głosów  

Pierepienko Robert    47 głosów 
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Delegatem na Okręgowy Zjazd w Lublinie zostali Kol. Marek Harasim, Jan 

Sadowski  
Zastępcą Delegata na Zjazd Okręgowy został Kol. Bordzoł Krzysztof, Robert 

Pierepienko. 
 

Na tym protokół  zakończono. 

 

                  Podpisy komisji 
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