
Uchwała nr 3912017
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie: ukonsĘtuowania się Zarządu Okręgu i powolania komisji problemowych

Na podstawie § 44 ust. 1, 2,3,4 § 46 p. 12,28 i 30 StatutuPZW z dn. 19.10.2007 r.

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:

§1

Na vrłrioselt plezesa Zarządl Okręgu l-tstaloIlo 12 osoborvc Prezydir"rrl w skład. ktorego
wchodzą:

prezes ZO kol. Mirosław Inański 11,,_vbratll,na XXXI Okręgow_vm 7jeżclzie Delegatóiv
PZW w, I(zrtorł,icach rł, dniu 25.06.20 1 7 r.
czterech lviceprezesów.
sekretarz.
skarbnik.
pięcir-l człolrków.

,\))-

Doliotrano lvybortt ze sltładu ZO Kator,vice:

kol. Jaillrsza Olszer.vskiegcl - na vviceprezesa ds. organizacl,jnych"
lrol. Eclwarcla Totonia - na rł,icept,ezesa ds. gospodarczych,
kol. Bogtrsława l(ossorłskicgo - tla r,viceprezcsa ds. sportu"
kol. Zbignierva N,{ośko - l]l_t \Ąice-pl,ezesa ds. nrłociziezy,
liol. Mirosłarva Winialsl<iego - na sekretarza.
kol. Roberta Sito - na sliarbnika.
kol. Anclrze.ja Szczęsnego - na członka Prez1,,diunr.
kol. Henrl,k Bębnorvicz - tla członka l)rez1,,diutrr.

kol, Rl,szarda Cl-rrobolta - tla człotlka Prczl,clitrrll.
ltol, Dariusz Gacek - lltr członlta Prezl,clium.
kol. Krl,stian Sorvacla - na człoIlka PrezycliLu-t-l

Polvołano następr-r.j ące korllis.j e:

korrri sj ę organ izacl, j llą.
ltonrisj ę gospodarczą.
kornis_j ę llnansorł,ą.
kon-ris.ję ds. sporttr (OI(S)
korni s.j ę nlłclclzi ezolvą.
komisję odznalt.
komis.j ę prorlloc.j i i trlecliorł,.

§3

^q



§4

Dokonano r,vyboru przewodll i czących kom i sj i :

Utrzynatlo skład persollaln,v kornisji ds. sportlt i kornisji ds, młodzież,v do końca 2077 t,

z u\vagi na zachor,rallieciagłości sezonu sportowego. uzupełnion_v o kol..Janusza Zaka z liola
PZWnl ]3 Gliii,ice.

S\6

Potł,ierzono Prez1,,clittt,t,t ZO rł,1,,bor składow i.,rt,5oql.vcl] poszczegcilrrl,cIl kornisji.

kol, Janursza Olszervskiego
kol. Edrvard Totori
ltol. Roberta Sitcl
kol. Bogusłar,r,ir Kossolvskiegcl
ltol. Zbignierva Moślto
kol. Andrzeja Szczesnego
kol. Darilrsz Circek

§7

Dokonano rvyboru opielturlów rcjclllcilv:

l<o1. Mirosław Wirrialski
liol. Edi,varcl Totori
kol. .Janusz Olszer,vski
ko l, Zbi _qnierł, N4ośko
koi. Rl,szard Chrobok
kol. Andlzej Szczęslly
lrol. l leIlrl,k Bębrrou,icz
kol. I(rl,stittn Sovvacla

§8

Porvołatlo l{zeczrrika l),v sc 1,p I i narnego Okr,ę gLr w oso b i e :

kol. Władysłarva Welrerskiego

uchił,ała r,vclrodzi rł,zycie z dlriclll pod.ięcilt

- przer.r,o d tl i c zilc 1, korli s.j i organ izac 1,.i n e.j,

- przerr,odtliczilc1, komisii gospodarczej.
- przervoclnicząc.v lronli s.j i fiłlansowej.
- pI,zc\\ tlrllliczecr korllis.j i spot,ttr.

- przer.vo cln i czący k orrri sj i rlło dzi ezor,vej .

- przer,vodnicząc1, konisj i odznak.
- przervodIticząc1,, korlis.ji pronloc.ii i nlediór,v.

S\ _5

opicktrn rejoIlu I

opieltLrll re.jonu II

opiekLrn re.jorru lli
opieltirll rejor-rtr lV

- opiekurl rejor'u V
opiekun rejonr-r VI
opiekull rc.iorltl VII
opieku1-l rejonu VIII

rzecznik

§gJ

Sefiąarz ZO

rrłi."!br\ winiarski ^,,ft,:o,o,


