
Uchwała nr 85/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody dla DPS nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

na zwolnienie z opłat za wędkowanie 

 
1. W związku z wystąpieniem DPS nr 1 w Gorzowie Wlkp. w sprawie 

zwolnienia z opłat za wędkowanie uczestników zawodów wędkarskich 

dla mieszkańców domów pomocy społecznej województwa lubuskiego, 

Zarząd Okręgu postanawia: 

a) zwolnić uczestników zawodów z posiadania zezwolenia 

na wędkowanie w dniu 30.06.2017 r. na Kanale Ulgi 

w Gorzowie Wlkp., 

b) wykaz – lista uczestników stanowi załącznik do uchwały, 

c) ufundować puchar dla zwycięzcy konkursu wędkarskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w dniu zawodów. 

      

Sekretarz ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Halina Małecka         Jan Włodarczak

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 86/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie wsparcia finansowego dla Koła PZW w Zwierzynie 

 
1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Koła PZW w Zwierzynie w sprawie 

wsparcia finansowego z okazji jubileuszu 60 – lecia  Koła, Zarząd Okręgu 

postanowił: 

a) przyznać dotację w wysokości 1000,00 zł (jedentysiączłotych). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

Skarbnik ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Andrzej Siódmak         Jan Włodarczak

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 87/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie wysokości diet dla członków PZW pełniących funkcje 

społeczne we władzach i organach statutowych szczebla okręgowego 

na kadencję 2017 – 2021 

 

I.  
Na podstawie § 13 pkt 7 i § 24 pkt 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje: 

1. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego pełniący funkcje społeczne 

z wyboru w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim 

w związku z udziałem w posiedzeniach władz i organów Związku mają 

prawo do: 

a) zwrotu kosztów przejazdu związanych z wykonywaniem tych 

obowiązków wg cen biletów komunikacji publicznej lub stawki 

kilometrowej własnego środka lokomocji, przy zachowaniu zasady 

dogodności w czasie i racjonalności kosztów, jeżeli nie korzystają ze 

środka lokomocji PZW, 

b) otrzymywanie diet zwanych dalej dietami społecznymi, w czasie 

wykonywania zadań statutowych. Wypłata diety należnej w trakcie 

posiedzenia władz i organów związku, wyklucza jednoczesne 

przyznanie należności z tytułu podróży służbowej, wynikających z 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy, za wyjątkiem 

zwrotu kosztów przejazdu. 

 

2. Ustala się wielkość kwotową jednej diety na 200 złotych. 

3. Wykaz pełnionych funkcji we władzach i organach PZW, upoważniających 

do otrzymywania diety lub jej wielokrotności, zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 



4. Podstawę do wypłacenia diety lub jej wielokrotności stanowi należyte 

wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji 

oraz uczestnictwo w posiedzeniach władz i organów Związku szczebla 

okręgowego, potwierdzonej na liście obecności. 

5. Wypłata diet następuje w miesiącu lub kwartale, w którym powstało 

uprawnienie. 

 

II.  

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

kadencji. 

      

Skarbnik ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Andrzej Siódmak         Jan Włodarczak

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 88/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie składania oświadczeń woli 
 

1. Na podstawie Statutu PZW § 71 ust. 1, 2 i 3, Zarząd Okręgu upoważnia 

na czas trwania kadencji 2017 – 2021 do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw do składania 

takich oświadczeń z udziałem dwóch, spośród trzech niżej wymienionych 

osób: 

a) Prezesa – Jana Włodarczak 

b) Skarbnika – Andrzeja Siódmak 

c) Sekretarza – Halinę Małecką 

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

obecnej kadencji. 

 

      

Skarbnik ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Andrzej Siódmak         Jan Włodarczak

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 89/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody dla członków władz  

Koła PZW nr 8 w Gorzowie Wlkp. 

 
1. Na podstawie Statutu PZW § 46 ust. 26 w powiązaniu z § 71 ust. 

1, 2 i 3 upoważnia się członków Zarządu Koła PZW nr 8 w Gorzowie 

Wlkp. w osobach: 

 Marek Banaś  – Prezes Koła 

 Andrzej Gaca  – Skarbnik Koła 

do podpisania umowy najmu pomieszczenia od PKP Polskie Linie 

Kolejowe S. A. na siedzibę Koła. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

Sekretarz ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Halina Małecka         Jan Włodarczak

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 90/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie planu pracy Zarządu Okręgu na II – gie półrocze 2017 r. 

 
1. Na podstawie Statutu PZW § 46 ust. 1 i 10, Zarząd Okręgu zatwierdza plan 

pracy Zarządu Okręgu na II – gie półrocze 2017 r. 

2. Plan pracy stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

Sekretarz ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Halina Małecka         Jan Włodarczak

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 91/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie zniesienia zakazu trollingu na rzece Warcie i Odrze  

w dniu 01.07.2017 r. 

 
1. Na podstawie Statutu PZW § 46 ust. 10, w związku z zawodami 

trollingowymi, jakie odbędą się w dniu 01.07.2017 r. na rzece Warcie 

i Odrze w Kostrzynie nad Odrą, zawiesza się na ten dzień uchwałę Zarządu 

Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. nr 14 z dnia 22.04.2010 r. w części 

dotyczącej zakazu na rzece Warcie i Odrze w Kostrzynie nad Odrą. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w dniu 

01.07.2017 r. 

      

Sekretarz ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Halina Małecka         Jan Włodarczak

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 92/2017 

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 29.06.2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na montaż urządzeń klimatyzacyjnych 

w pomieszczeniach biurowych Okręgu 

 
1. Zarząd Okręgu wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą 

PHU EL – HURT z Głogowa na montaż, rozruch i serwisowanie urządzeń 

klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Okręgu. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura i Głównej Księgowej. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

  

Sekretarz ZO PZW         Prezes ZO PZW 

  

      Halina Małecka         Jan Włodarczak

        
 

 


