
Wzór1 

 
………………., dn. ...….. 2019 roku. 

 

PROTOKÓŁ Nr  

z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia 

Członków Koła …………………………….. 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze 

 

1. Zgromadzenie – w pierwszym terminie – w dniu ………. roku o godzinie ……. otworzył Prezes Zarządu Koła 

………….., który na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum. Wobec powyższego ogłosił godzinę 

……….. jako drugi termin rozpoczęcia Zgromadzenia.  

 

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. 

 

2. Zgromadzenie – w II terminie – otworzył Prezes Zarządu Koła ………... Przywitał przybyłych gości i 

wędkarzy. Zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia kol. …………, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. Spytał o inne kandydatury podawane z sali. Wobec braku innych kandydatur zaproponował 

zamknięcie listy. Zgromadzeni głosami: 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

postanowili zamknąć listę, a następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

powierzyli obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia kol. ………… 

 

3. Kol. ………… podziękował za wyrażone zaufanie i wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz 

zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia kandydaturę kol. …………, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Spytał o inne kandydatury podawane z sali. Wobec braku innych kandydatur zaproponował zamknięcie listy. 

Zgromadzeni głosami: 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

postanowili zamknąć listę, a następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

powierzyli obowiązki Sekretarza Zgromadzenia kol. ………… 

 

4. Powołano Prezydium Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący Zgromadzenia, przedstawiciel ZO PZW w 

Jeleniej Górze kol. …………. i Prezes Zarządu Koła kol. …………………………. oraz kol. ……………… 

 

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznał zebranych z projektem „Porządku Obrad Walnego 

Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła ………….. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Jeleniej Górze”. Wobec braku uwag przedstawił pod głosowanie wniosek o przyjęcie Porządku Obrad. Zebrani 

– w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania: 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się  

przyjęli „Porządek obrad”, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. 

 

6.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznał zebranych z projektem „Regulaminu Obrad Walnego 

Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła ……………. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Jeleniej Górze”. Wobec braku uwag przedstawił wniosek pod głosowanie. Zebrani - w wyniku 

przeprowadzonego jawnego głosowania:  

                                                 
1 Wzór sporządzono na podstawie wytycznych ZG PZW. 
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– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się  

przyjęli „Regulamin Obrad”, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. 

 

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował do pracy w Komisji Mandatowej kandydatury kol. kol. 

…………………………, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Z sali podano kandydaturę kol. 

…………………….., który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, 

Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy. Zgromadzeni głosami: 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

postanowili zamknąć listę, a następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami: 

– ……. głosów za, 

– ……. głosów przeciw, 

– ……. głosów wstrzymujących się, 

przyjęli zaproponowane kandydatury powierzając obowiązki członków Komisji Mandatowej kol. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował do pracy w Komisji Skrutacyjnej kandydatury kol. 

…………………………, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Z sali podano kandydaturę kol. 

……………………………, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, 

Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy. Zgromadzeni głosami: 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

postanowili zamknąć listę, a następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami: 

– …… głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

przyjęli zaproponowane kandydatury powierzając obowiązki członków Komisji Skrutacyjnej kol. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków kandydatury 

kol. ……………….., którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Z sali podano kandydaturę kol. ………………., 

który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący zaproponował 

zamknięcie listy. Zgromadzeni głosami: 

– ……. głosów za, 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się, 

postanowili zamknąć listę, a następnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami 

– ……. głosów za, 

– ……. głosów przeciw, 

– ……. głosów wstrzymujących się, 

przyjęli zaproponowane kandydatury powierzając obowiązki członków Komisji Uchwał i Wniosków kol. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

10. …………………… ……………………. ZO PZW w Jeleniej Górze i Prezes Zarządu Koła kol. 

…………………. wręczyli odznaki i odznaczenia wyróżniającym się w działalności członkom Koła oraz 

puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe najlepszym wędkarzom z klasyfikacji Wędkarz Roku 2018 w 

poszczególnych metodach i kategoriach. 

 

11. Głos zabrali:  

 …………………… – pogratulował odznaczonym i wyróżnionym, życzył owocnych obrad i trafnych 

głosowań w wyborach. 

 …………………… – stwierdził, iż ………………… 

 …………………. – zwrócił uwagę na ……………. 
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12. Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowej, jej Przewodniczący kol. ………. – po sprawdzeniu list 

obecności – odczytał protokół stwierdzając, iż stan osobowy koła na 31.12.2018 roku wynosił ……………. 

członków. W Zgromadzeniu uczestniczy …….. członków Koła, w tym …….. osoby bez czynnego prawa 

wyborczego, co stanowi …… % ogółu członków Koła. Oznacza to, że uprawnionych do głosowania jest ……. 

członków Koła obecnych na Zgromadzeniu. Wobec II terminu Zgromadzenia, zgodnie z § 54 ust. 8 Statutu 

PZW Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał. Protokół Komisji Mandatowej stanowi Załącznik 

nr 4 do niniejszego Protokołu. 

 

13. Złożono sprawozdania z działalności Zarządu Koła: 

 Prezes Zarządu Koła kol. ……….. złożył sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2018; 

sprawozdanie to stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu; 

 Skarbnik Koła kol. …………….. złożył sprawozdanie z wykonania preliminarza Koła (bilans Koła) za rok 

2018; sprawozdanie stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu. 

 

14. Informację Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za rok 2018 złożył Rzecznik kol. ……………………... 

Informacja to stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu. 

 

15. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2018 złożył przewodniczący Sądu kol. 

…………………………… Sprawozdanie to stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu. 

 

16. Informację Społecznej Straży Rybackiej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku złożył 

Komendant ……………….. Informacja ta stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego Protokołu. 

 

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2018 złożył przewodniczący Komisji kol. ……………………. 

Sprawozdanie to stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. …………….. wystąpił do zgromadzonych z wnioskiem  

o przyjęcie sprawozdań władz i organów Koła. 

 

18. W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami głos zabrali: 

 kol. …………… – ……………………; 

 kol. …………… – …………………….; 

 

19. Wobec braku innych głosów w dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami Przewodniczący Zgromadzenia 

poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu Koła z działalności merytorycznej za rok 

2018. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego:  

za wnioskiem – …… głosów,  

przeciw – …… głosów,  

wstrzymało się od głosu – ……. osób 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu Koła z działalności merytorycznej za rok 2018 podejmując w tej 

sprawie Uchwałę nr …… stanowiącą Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

20. Wobec braku innych głosów w dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami Przewodniczący Zgromadzenia 

poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu Koła z działalności finansowej za okres od 

1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego:  

za wnioskiem – …… głosów,  

przeciw – …… głosów,  

wstrzymało się od głosu – ……. osób 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu Koła z działalności finansowej za okres od 1 stycznia 2018 roku 

do 31 grudnia 2018 roku: 

Podejmując w tej sprawie Uchwałę nr …… stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego Protokołu. 

 

21. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie informacji Rzecznika 

Dyscyplinarnego Koła za rok 2018. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego:  

za wnioskiem – …… głosów,  

przeciw – …… głosów,  

wstrzymało się od głosu – ……. osób 

Zgromadzenie przyjęło informację Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za rok 2018 podejmując w tej sprawie 

Uchwałę nr …… stanowiącą Załącznik nr 13 do niniejszego Protokołu. 
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22. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego 

Koła za rok 2018. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego:  

za wnioskiem – …… głosów,  

przeciw – ……. głosów,  

wstrzymało się od głosu – ……. osób 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2018 podejmując w tej sprawie 

Uchwałę nr …… stanowiącą Załącznik nr 14 do niniejszego Protokołu. 

 

23. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

Koła za rok 2018. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego:  

za wnioskiem – …… głosów,  

przeciw – …… głosów,  

wstrzymało się od głosu – ……. osób 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2018 podejmując w tej sprawie 

Uchwałę nr …… stanowiącą Załącznik nr 15 do niniejszego Protokołu. 

 

24. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przerwę. 

 

31. Prezes Zarządu Koła Kol. ………….. przedstawił projekt Planu Pracy Koła na rok 2019. Plan ten to stanowi 

Załącznik nr 16 do niniejszego Protokołu. 

W dyskusji nad projektem Planu Pracy Koła na rok 2019 głos zabrali: 

 Kol. …………….. – ……………………; 

 Kol. …………….. – ……………...…….; 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił pod głosowanie wnioski o przyjęcie 

do realizacji Planu Pracy Koła na 2019 rok. Zebrani w głosowaniu jawnym 

– …… głosów za 

– …… głosów przeciw, 

– …… głos wstrzymujący się 

postanowili przyjąć do realizacji Plan Pracy Koła na 2019 rok i podjęli w tej sprawie Uchwałę nr …… 

stanowiącą Załącznik nr 17 do niniejszego Protokołu. 

 

32. Skarbnik Koła kol. ………… przedstawił projekt Preliminarz dochodów i wydatków na 2019 rok. Preliminarz 

ten to stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego Protokołu. 

W dyskusji nad projektem Preliminarzem dochodów i wydatków na 2019 rok głos zabrali: 

 Kol. …………….. – ……………………; 

 Kol. …………….. – ……………….; 

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o 

przyjęcie do realizacji Preliminarza dochodów i wydatków na 2019 rok. Zebrani w głosowaniu jawnym 

– …… głosów za 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się 

postanowili przyjąć do realizacji Preliminarz dochodów i wydatków na 2019 rok i podjęli w tej sprawie 

Uchwałę nr ……. stanowiącą Załącznik nr 19 do niniejszego Protokołu. 

 

33. Prezes Zarządu Koła Kol. …………. zaproponował, aby w roku 2019 wprowadzić dla członków Koła 

obowiązek świadczenia pracy społecznej na rzecz Koła w wysokości ….. godzin rocznie oraz aby 

jednocześnie wysokość ekwiwalentu pieniężnego za godzinę pracy społecznej wynosiła ….. zł. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Kol. …………….. – ……………………; 

 Kol. …………….. – ……………….; 

 

Wobec braku innych głosów i wniosków, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

wzajemnie wykluczające się wnioski w kolejności ich zgłoszenia. W wyniku przeprowadzonego jawnego 

głosowania, zebrani głosami: 

– ….. godzin rocznie - ….. głosy za, 

– ….. godzin rocznie - ….. głosów za, 

– ….. głosów wstrzymujących się, 
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postanowili iż wymiar pracy społecznej świadczonej na rzecz koła wyniesie ….. godzin rocznie 

– …… zł. za godzinę - ….. głosów za, 

– …… zł. za godzinę - ….. głosów za, 

– ….. głosy wstrzymujących się, 

postanowili iż wymiar ekwiwalentu pieniężnego za jedną godzinę pracy społecznej świadczonej na rzecz koła 

wyniesie ……….. zł. za godzinę. 

Wobec braku innych głosów i wniosków, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

wniosek o wprowadzenie obowiązku świadczenia pracy na rzecz Koła w wymiarze ….. godzin rocznie ustalając 

jednocześnie wysokość ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ….. zł za godzinę pracy. W wyniku 

przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami 

– ….. głosów za, 

– ….. głosów przeciw, 

– ….. głosów wstrzymujących się, 

wprowadzili dla członków Koła w roku 2019 obowiązek świadczenia pracy społecznej na rzecz Koła w 

wysokości ….. godzin rocznie oraz przyjęli, iż wysokość ekwiwalentu pieniężnego za godzinę pracy 

społecznej wynosi …… zł. Podjęto w tej sprawie Uchwałę nr …… stanowiącą Załącznik nr 20 do niniejszego 

Protokołu. 

 

34. Prezes Zarządu Koła kol. ……. przedstawił projekt Terminarza zawodów wędkarskich i imprez 

organizowanych przez Koło na rok 2019. Plan ten to stanowi Załącznik nr 21 do niniejszego Protokołu. 

W dyskusji nad projektem Terminarza głos zabrali: 

 Kol. …………….. – ……………………; 

 Kol. …………….. – ………...………….; 

 

Po dyskusji, wobec braku uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił pod głosowanie wnioski o 

uzupełnienie Terminarza zgodnie z kolejnością zgłoszonych wniosków. Zebrani w głosowaniu jawnym: 

– …… głosów za 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się 

postanowili przyjąć do Terminarza wniosek o …….. (np. zawodach w metodzie feeder) 

 

– …… głosów za 

– …… głosów przeciw, 

– …… głosów wstrzymujących się 

postanowili nie przyjmować do Terminarza wniosku o ………… (np. zawodach morskich z kutra) 

 

Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił pod głosowanie wniosek o 

przyjęcie do realizacji Terminarza zawodów wędkarskich i imprez organizowanych przez Koło na rok 2019 

uzupełniony zawodami w nowej metodzie feeder. Zebrani w głosowaniu jawnym: 

– ….. głosów za 

– ….. głosów przeciw, 

– ….. głosów wstrzymujących się 

postanowili przyjąć do realizacji uzupełniony Terminarz zawodów wędkarskich i imprez organizowanych przez 

Koło na rok 2019 rok i podjęli w tej sprawie Uchwałę nr ……. stanowiącą Załącznik nr 22 do niniejszego 

Protokołu. 

 

35. Prezes Zarządu Koła Kol. …………….. zaproponował, aby w roku 2019 wysokość opłaty startowej na 

zawodach organizowanych przez Koło wyniosła ………….. zł.; jednocześnie, aby dzieci i młodzież biorąca 

udział w tych zawodach była zwolniona z tej opłaty. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Kol. …………….. – ……………………; 

 Kol. …………….. – ………...………….; 

 

Wobec braku innych głosów i wniosków, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami 

– ….. głosów za, 

– ….. głosów przeciw, 

– ….. głosów wstrzymujących się, 
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postanowili, iż wysokość opłaty startowej na zawodach organizowanych przez Koło w roku 2019 wynosi …… 

zł.; natomiast dzieci i młodzież biorące udział w zawodach są zwolnione z ponoszenia tej opłaty. Podjęto w tej 

sprawie Uchwałę nr …… stanowiącą Załącznik nr 23 do niniejszego Protokołu. 

 

36. Wolne wnioski: (przykład) 

 

 Kol. Artur Wargacz zgłosił wniosek o wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego na wodach Okręgu 

PZW Jelenia Góra: okoń – 40 cm, szczupak – 90 cm, sandacz – 80 cm. 

Zebrani w głosowaniu jawnym 

– 35 głosów za, 

– 2 głosy przeciw, 

– 2 głosy wstrzymujące się, 

przyjęli wniosek, o wystąpienie do ZO PZW w Jeleniej Górze z wnioskiem o dokonanie zmian przepisów 

dotyczących wprowadzenia górnego wymiaru ochronnego na wodach PZW Jelenia Góra: okoń – od 40 

cm, szczupak – od 90 cm, sandacz – od 80 cm i podjęli w tej sprawie Uchwałę nr …… stanowiącą 

Załącznik nr 24 do niniejszego Protokołu. 

 Kol. Artur Wargacz zgłosił wniosek o wprowadzenie zasady zapisów na zawody wędkarskie organizowane 

przez Koła na co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty 

startowej. 

Zebrani w głosowaniu jawnym 

– 35 głosów za, 

– 2 głosy przeciw, 

– 2 głosy wstrzymujące się, 

przyjęli wniosek, zobowiązując Zarząd Koła realizacji wniosku, by w kadencji 2017-2020 wprowadzić 

zasadę zapisów na zawody wędkarskie organizowane przez Koła na co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem zawodów wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty startowej za te zawody i podjęli w tej 

sprawie Uchwałę nr ……. stanowiącą Załącznik nr 25 do niniejszego Protokołu. 

 

37. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Kol. ……….. przedstawił protokół Komisji, stanowiący 

Załącznik nr ……. do niniejszego Protokołu i poddał zebranym pod głosowanie propozycję treści Uchwał  

i Wniosków Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła ……………… Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze: 

 

 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia sprawozdanie Zarządu Koła z działalności merytorycznej za rok 

2018. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia sprawozdanie Zarządu Koła z działalności finansowej za rok 2018.  

 Uchwała nr …... w sprawie przyjęcia informacji Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za rok 2018. 

 Uchwała nr …... w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2018. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2018. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Zarządu Koła na 2019 rok. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Koła na 2019 rok. 

 Uchwała nr …… w wprowadzenia dla członków Koła w roku 2019 obowiązku świadczenia pracy 

społecznej na rzecz Koła w wysokości ….. godzin rocznie oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za godzinę pracy społecznej na kwotę ……. zł. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia Terminarza zawodów wędkarskich i imprez organizowanych przez 

Koło w 2019 roku. 

 Uchwała nr …… w sprawie ustalenia opłaty startowej w roku 2019 w wysokości …… zł. i zwolnienia 

dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach z ponoszenia tej opłaty. 

Inne uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. 

 

Wobec braku innych głosów i uwag, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, zebrani głosami: 

– ….. głosów za, 

– ….. głosów przeciw, 

– ….. głosów wstrzymujących się, 
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postanowili przyjąć przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji treść uchwał i wniosków podjętych przez 

uczestników Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła ……………. Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze. 

38. W swoim wystąpieniu przedstawiciel ZO PZW w Jeleniej Górze: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

39. Wobec wyczerpania Porządku Obrad prowadzący zebranie kol. ……………….. zakończył obrady Walne 

Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła ………………… Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Jeleniej Górze. 

 

 

 

Sekretarz Zgromadzenia   Przewodniczący Zgromadzenia 

 

 

………………………….     …………………………………. 
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WYKAZ UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA 

CZŁONKÓW KOŁA ……. OKRĘGU PZW W JELENIEJ GÓRZE 

 

 

 

Zgodnie z pkt. 37 Protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia 

Członków Koła …………………………….. 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze 

 

 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia sprawozdanie Zarządu Koła z działalności merytorycznej za rok 

2018. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia sprawozdanie Zarządu Koła z działalności finansowej za rok 2018.  

 Uchwała nr …... w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za rok 2018. 

 Uchwała nr …... w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2018. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2018. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Zarządu Koła na 2019 rok. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Koła na 2019 rok. 

 Uchwała nr …… w wprowadzenia dla członków Koła w roku 2019 obowiązku świadczenia pracy 

społecznej na rzecz Koła w wysokości ….. godzin rocznie oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za godzinę pracy społecznej na kwotę ……. zł. 

 Uchwała nr ….. w sprawie przyjęcia Terminarza zawodów wędkarskich i imprez organizowanych przez 

Koło w 2019 roku. 

 Uchwała nr …… w sprawie ustalenia opłaty startowej w roku 2019 w wysokości …… zł. i zwolnienia 

dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach z ponoszenia tej opłaty. 

Inne uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 

Sekretarz Zgromadzenia   Przewodniczący Zgromadzenia 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

 


