
Uchwała nr 43/2016 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.09.2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW z dnia 

14.09.2016 r. 

 
1. Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu zatwierdza uchwały 

Prezydium Zarządu Okręgu od nr 1 – 5 dotyczące: 

1. Planu członków na 2017 r. 

2. Składki okręgowej rocznej i okresowych oraz wysokości opłaty 

egzaminacyjnej na kartę wędkarską i kartę łowiectwa podwodnego. 

3. Ustalenia terminu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach 

PZW. 

4. Wyrażenia zgody na organizację zawodów wędkarskich przez Klub 

Orfa o charakterze ogólnopolskim. 

5. Przekazania środków pieniężnych na sztandar policji. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      
Sekretarz ZO PZW       Prezes ZO PZW 

    

Halina Małecka        Jan Włodarczak
        
 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 44/2016 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.09.2016 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania bilansu za 

2016 r. przez biegłego rewidenta 

 
1. Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. wyraża zgodę na przeprowadzenie 

audytu sprawozdania finansowego za 2016 rok przez niezależnego 

biegłego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      
Sekretarz ZO PZW       Prezes ZO PZW 

    

Halina Małecka        Jan Włodarczak
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 45/2016 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.09.2016 r.  

w sprawie Ordynacji Wyborczej do władz i organów Koła PZW 

 
1. Na podstawie Statutu PZW § 46 ust. 4 Zarząd Okręgu PZW uchwala: 

Ordynację Wyborczą do władz i organów Koła PZW w kampanii 

sprawozdawczo – wyborczej 2016 – 2017 do XII Okręgowego Zjazdu 

Delegatów w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      
Sekretarz ZO PZW       Prezes ZO PZW 

    

Halina Małecka        Jan Włodarczak
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 46/2016 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.09.2016 r.  

w sprawie dokumentacji organizacyjnej dla Kół PZW 

 
1. W związku ze zbliżającą się kampanią sprawozdawczo – wyborczą 

do władz i organów Kół PZW, Zarząd Okręgu ustanawia obowiązujące 

wzory dokumentów, jakie będą obowiązywały w obecnej kampanii 

(załączniki: Ordynacja Wyborcza, protokół komisji uchwał i wniosków, 

protokół komisji mandatowej, protokół komisji wyborczej, protokół 

komisji skrutacyjnej, protokół z Walnego Zgromadzenia, protokół Komisji 

Rewizyjnej, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, wykaz członków władz 

i organów Koła, porządek obrad, wykaz członków komisji egzaminacyjnej, 

wykaz władz Koła, kwestionariusz osobowy delegata, kwestionariusz 

osobowy zastępcy delegata, uchwała w sprawie składek wraz 

z załącznikami). 

2. Złożenie sprawozdań do Zarządu Okręgu na innych wzorach nie zostanie 

przyjęta i uznana. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas trwania 

kadencji 2017 – 2020. 

 

      
Sekretarz ZO PZW       Prezes ZO PZW 

    

Halina Małecka        Jan Włodarczak 

 

 

 

 

 

 

  



Uchwała nr 47/2016 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.09.2016 r.  

w sprawie obowiązku zgłoszenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych 

 
1. W związku ze zbliżającą się kampanią sprawozdawczo – wyborczą 

do władz i organów Kół PZW, zobowiązuje się Zarządy Kół 

do powiadomienia w formie pisemnej lub e – mailem 

(zopzw@pzw.gorzow.pl) o terminie zebrań informując o dacie, godzinie 

i miejscu zebrania. 

2. Powyższe zgłoszenie należy przesłać do biura Zarządu Okręgu do dnia 

30.11.2016 r. 

3. Wykaz zebrań wszystkich Kół PZW musi zostać umieszczony na stronie 

internetowej http://www.pzw.org.pl/gorzow/ do informacji wszystkich 

wędkarzy. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      
Sekretarz ZO PZW       Prezes ZO PZW 

    

Halina Małecka        Jan Włodarczak
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