
 
 

Uchwała nr 1/2010 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 04.02.2010r. 
 

w sprawie: planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu. 
 

Na podstawie § 46 pkt 10  Statutu PZW z dn. 19.10.2007r.  
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 
 

 
§1 
 

Zatwierdza  się  plan  i tematykę  posiedzeń  Prezydium  ZO i Zarządu Okręgu w roku 2010            
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium ZO. 
 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Wiceprezes ds. organizacyjnych ZO                    Prezes ZO  
 

Aleksander Widziak                Mirosław  Iwański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik   
do uchwały ZO nr 1/2010  

z dn. 04.02.2010r.  
 

Plan 
pracy posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW 

w roku 2010   
  
 
 
I. Terminy posiedzeń Prezydium ZO:                               28 stycznia, 13 lutego, 25 marca, 
                                                                                               22 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca,               
                                                                                               22 lipca, 26 sierpnia, 23 września, 
                                                                                               28 października, 25 listopada, 
                                                                                               16 grudnia. 
 
 
II. Terminy posiedzeń  Zarządu Okręgu:                          4 lutego,13 lutego,  

24 czerwca, 23 września,                                            
16 grudnia.                                                                   

 
 
 
Tematyka posiedzeń Prezydium ZO: 
 

1. Informacje o realizacji prac komisji problemowych – na każdym posiedzeniu, 
2. Informacje z poszczególnych Rejonów – na każdym posiedzeniu, 
3. Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu – na każdym posiedzeniu, 
4. Podejmowanie i omawianie uchwał w sprawie bieżącej działalności Okręgu, 
5. Okresowa ocena realizacji uchwał KZD i OZD, 
6. Opiniowanie preliminarzy budżetowych kół, 
7. Ocena zebrań sprawozdawczych kół i podjętych uchwał, 
8. Omówienie i akceptacja preliminarza budżetu Okręgu, 
9. Omówienie i akceptacja bilansu Okręgu za rok poprzedni, 
10. Przyjęcie podziału środków na zarybienie, 
11. Ustalenie limitu odznaczeń okręgowych, 
12. Realizacja uchwał ZG PZW, 
13. Przyjęcie propozycji wysokości i podziału składek Okręgu na 2011 rok, 
14. Analiza podpisanych porozumień międzyokręgowych, 
15. Ustalenie założeń do opracowania budżetu Okręgu na rok 2011. 
16. Informacje z prac zespołu d/s związków zawodowych. 

 
 
Tematyka posiedzeń Zarządu Okręgu: 
 
4 lutego      -   przyjęcie planu pracy Prezydium ZO i ZO PZW na rok 2010, 

   -   zapoznanie z projektem budżetu Okręgu PZW Katowice, 
      -   zatwierdzenie preliminarzy budżetowych kół, 
      -   podjęcie uchwał dotyczących bieżącej działalności ZO, 
      -   zapoznanie się z pismami związków zawodowych, 
      -   informacje z prac zespołu d/s związków zawodowych, 
                



 
13 lutego                      -     uchwalenie budżetu Okręgu na rok 2010, 

- zatwierdzenie bilansu Okręgu za rok 2009, 
- zatwierdzenie uchwał podjętych przez Prezydium ZO, 
- podjęcie uchwał dotyczących bieżącej działalności ZO, 

     -     ustalenia limitu odznaczeń okręgowych, 
     -     podział funduszu zarybieniowego na rok 2010, 

- przyjęcie zasad naboru uczestników obozu wędkarskiego, 
- ocena pracy SSR za rok 2009, 
- analiza podjętych uchwał na walnych zgromadzeniach kół, 
- informacja OKR i OSK o planach pracy na rok 2010, 
- informacje o realizacji uchwał OZD, 
- informacje z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego, 
- sprawy bieżące. 

 
24 czerwca                   -     zatwierdzenie uchwał podjętych przez Prezydium ZO, 

- podjęcie uchwał dotyczących bieżącej działalności Okręgu, 
- zatwierdzenie wniosków na odznaki krajowe i okręgowe, 
- analiza liczebności członków ZO, 
- analiza realizacji budżetu, 

                                      -     informacja o przebiegu zarybień wiosennych,  
- informacje o realizacji uchwał OZD i KZD, 
- informacje z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego, 
- sprawy bieżące.  

 
23 września                  -    zatwierdzenie uchwał podjętych przez Prezydium ZO, 

- podjęcie uchwał dotyczących bieżącej działalności Okręgu, 
- informacja o przebiegu zarybień letnich, 
- ocena pracy SSR za I półrocze 2010 roku, 
- ustalenie wysokości składki okręgowej w 2011 roku, 
- ustalenie podziału składki okręgowej, 

                                      -     podział kwoty na zarybienie zbiorników do 10 ha. 
- informacje z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego, 
- sprawy bieżące. 

 
 
16 grudnia                    -    zatwierdzenie uchwał podjętych przez Prezydium ZO, 

- podjęcie uchwał dotyczących bieżącej działalności Okręgu, 
- analiza realizacji budżetu za rok 2010, 
- zatwierdzenie budżetów kół na rok 2011, 
- analiza zarybień jesiennych, 
- informacje o realizacji uchwał OZD i KZD, 
- ocena pracy Biura ZO, 
- sprawy bieżące. 

 
 Uwaga: 
 
W zależności od potrzeb; tematyka i terminy spotkań mogą ulec zmianie. 
 
 
 
 

2 


