
L chn ala nr 128 #
7-arądu Glórr nego PZw

z dnia 29.0{.2016 r.

w spran'ie zmian rł'skladzie Prez1'dium Zarządu Głównego PZw

Na podstau'ie $ 28 Statutu PZ\\. Zarzad Głórrny' PZW:

l. Powołuje do składu Prezydium Zarządu Głólvnego PZW ko|. Mirosława Kamińskiego,

który wyraził zgodę.

2. Powołuje na SkarbnikaZarządu Głórrnego PZW kol. AndrzejaDrzazgę, który wyraził zgodę.

3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr l29

Zarządu Głównego PZw
z dniaŻ9.04.Ż016 r.

w sprawie zmian w składach Komisji Zarządu Głównego PZw

Na podstawie $ 30 pkt 13 Statutu PZw , Zarząd Główny PZW:

&l

1. odwołuje przewodniczącego Głównej Komisji odznakZarządu Głównego PZW

kol. AndrzejaDrzazgę

2. Powołuje jednocześnie na jej przewodniczącego kol. Tadeusza Sięnkiewicza, który wyraził

zgodę.

&2

Powołuje na przewodniczącego Komisji Finansowej kol. Andrzej aDrzazgę, który wyraził zgodę.

Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcra.

Ziemiecki

&3



Uchwała nr 130

Zarządu Głównego Pzw
z dnia 29.04.2016 r.

Napodstawie $ 3l ust.2 StatutuPZW,ZarządGłówny PZW:

Zatwierdza uchwały Prezydium ZG PZw nr od 107 do l30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.

2.

Y



Uchwała nr 131

Zarząda Głównego PZw

z dnia29.04.2016 r.

Na podstawie $ 30 pkt l7) Statutu PZW uchwala się, co następuje:

l. Zarząd Główny wyraŻa zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony słuzebności przejazdu i

przechodu na działce połozonej w Gryfinie, oznaczonejjako działka o numerze ewidencyjnym 69

obrębu 5 miasta Gryfino, Kw SZlYlOOO14395l2 - na rzęcz kaŻdoczesnego uŹy'tkownika

wieczystego działki o powierzchni 0,6493 ha, połozonej w obrębie nr 5 miasta Gryfino, a

oznaczonej numerem ewidencyjn ym 67 .

Ż.|Jchwaławchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



w sprawie wyrażania woli

Uchwała nr 132

Zarządu Głównego PZw
z dnia 29.04.2016 r.

i zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie $ 30 pkt 1 7 i s 69 ust. 5, 6, 7 i $ 7l ust. l i 2 Statutu PZw , Zarząd Główny
PZW:

&1

WyraŻa zgodę na sprzedaż nieruchomości połozonej w Czarnowię nr 64A, gmina Pomiechówek'

stanowiącej działki o powierzchni 0,9l ha, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr

WAlN/00010738l0, WAlN/00009682l2 oraz WA1N/000136314 Za cenę 150,000.00 zł (sł. sto

pięćdziesiąt tysięcy) - obejmującą grunt otaz przedmioty majątkowe opisane w protokole

zdawczo-odbiorczym z dnia3l.1Ż.2014 r. - odpowiednio:

a) 50,000.00 zł (sł. pięćdziesiąt tysięcy) uzyskanych ze sprzedaŻy zostanie przekazane na konto

ogólnozwiązkowe,

b) 100'000.00 zł (sł. sto tysięcy) uzyskanych zesprzedaŻy zostanie przekazane na konto okręgu

Mazowieckiego PZW.

&Ż

1. Środki uzyskane ze zbycia działęk stanowiące własność Polskiego Związku Wędkarskiego, tj.

działek nr ew. 802 i 803, połozonych w m. Czarnowo' gm. Pomiechówek, dla które.| Sąd

Rejonowy w Nowym Dworze Mazowięckim prowadzi księgi wieczyste nr KW odpowiednio

wA1N/00010738/0 oraz wA1N/00009682l2 zostaną przęZnaczone na centralny fundusz

wspierający remonty budynków i budowli, stanowiących mięnie Związku' Warunkiem sprzedaŻy

jest wpływ Środków na konto ogólnozwiązkowe.

2. Do złoŻęnia w imięniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczenia woli w przedmiocie

zbycia nieruchomości lub udzielenia takiego pełnomocnictwa do złoŻenia oświadczenia woli

upowaznia się prezesa i wiceprezesaZarządu Głównego.



3. Środki uz1,skane ze zbycia stanowiącej własnośó okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Wędkarskiego. nieruchomości tj. działki nr ęw. 805, połoŻonej w m. Czarnowo, gm.

Pomiechórvek. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworzę Mazowieckim prowadzi księgę

wieczy.stą nr KW wA lN/000136314, Zostaną przekazane na konto okręgu Mazowieckiego PZW.

Warunkiem sprzedaŻyjest wpływ środków na konto okręgu Mazowieckiego PZW'

&3

Polski ZwiązekWędkarski nie korzystazprawapierwokupu działki określonej w &Ż ust.3.

&4

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 133

Zarządu Głównego PZw
z dnia 29.04.2016 r.

Na podstarvie $ 30 pkt l7) oraz $ 69 ust. 5 Statutu PZW uchwala się' co następuje:

l.Zarząd Główny wyraŻa zgodę nasprzedaŻprzezokręgMazowieckiPZw nieruchomościo

powierzchni l.806,00 m2, stanowiącej zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 55l5,

położonej w Lubsinie, gmina Piotrków Kujawski, powiatu radziejowskiego, woj. Kujawsko-

pomorskie, dla której prorvadzona jest księga wieczysta nr KW WLlR/00023569l4.

2' Polski Zwlązek Wędkarski nie korzysta Zprawa pierwokupu'

3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.



*15rc$3i3& I-i .* ó9 ust. 5 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

]i F'-'__ar {iłorłnr PZ\\' wyraŻa zgody na sprzedaŻ czyści nieruchomości, połozonej w
WltĘ'ljci Srriesz- gmina Swiesz' powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie o numerze
3rqc.s}m_lm l98. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WLlR/000O3755l9'
P=cdrnir-ltem sprzedaŻy będzie część, zabudowana nieruchomości o powierzchni l.068,00 m2'
łnldtxmiona na mapie geodezyjnej, którą sporządzt uprawniony geodeta.

]- Polski Ztvięek Wędkarski nie korzysta z prawapierwokupu.

3. Uchrvała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia

L'cbnala nr 134

Z-zrądu Glównego Pzw
z dnia 29.04.2016 r.

zes

Bedyński



Uchwała nr 13:

Zarządu Głównego PZw
z dnia 29.04.2016 r.

Na podstarvie $ 30 pkt 2l) Statutu PZW uchwala się, co następuje:

1. Uchyla się uchwałę nr 39l20l4 Zarządu okręgu PZW w Rzeszowie.

Ż.IJchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes

zbiffi



Uchwala nr 136

Zarądu Głównego PZw

z dnia 29.04.Ż0t6 r.

Na podstarvie l9 ust. 3 w zw. z 30 pkt 21 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

l. Uchyla się uchwałę Zo PZw we Wrocławiu z dnia 2Ż.03.2016 r. (bez numeru) w sprawie

podniesi eni a płac zasadniczych pracown i ków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

W protokole nt 32 z posiedzeniaZarządu okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 17.03.Ż016 r.

zamięszczona została wzmianka o podjęciu uchwały ''w trakcie glosowania obiegowego''. Treśó

tego zapisu dotknięta jest następującymi brakami:

a) dotyczy on ''podjęcia uchwały'' bęz wskazania, której uchwały Zaproponowany tryb będzie

dotyczył,

b) w treści omawianego zapisu wskazano, ze osoby nie mające dostępu do poczty elektronicznej

mogą głosować telęfonicznie, natomiast w zarządzeniu o głosowaniu elektronicznym z dnia

22.03.16 r. - dla osób ''nie posiadających kont poczty elektronicznej'' - ustalona została forma

glosowania pisemnego, co - jeśli nawet zapis z protokołu z dnia 17.03.16 r. zostałby Uznan\ za

zgodny zzasadami rzetelnej legislacji - jestzłamanięm zasad głosowania,



c) wobec zastrzeŻęnia. Ze termin na oddanie głosu upływał w dniu 23.04.16 r. - brak jest

potwierdzenia. ze osob1 głosujące pisemnie istotnie oddały głos,

d) *. zarądzeniu głosorrania nie oddanie głosu uznane zostało Za wstrzymanie się od głosu,

podczas gd1 rr treści zarządzenia głosowania za jedną z form glosowania uznano ''wstrzymanie

się od głosu''.

e) uch1'lona uchwała nosi datę 22.O3.16 r. podczas, gdy głosowanie zakonczono w dniu 24.03.16

r.. co w odniesieniu do głosujących pisemnie budzi uzasadnione wątpliwości' co do

rzeczywistego oddania głosu,

Wyżej wskazane braki powodują, Że uchwała z dnia2Ż.03.16 r. - jako podjęta niezgodnie z

zasadami prawidłowej legislacji i dobrymi obyczajami podlegała uchyleniu.



Uchwala nr 137

Zarądu Głównego PZw
z dnia 29.04.2016 r.

\a podstarrie -rs 
36 pkt l l , w związku z pkt 12 Statutu PZW Zarząd Główny PZW nadaje

saandar PZW dla Koła PZW nr 28 Mosina-Hobby w okręgu PZW w Poznaniu.



Uchwała nr 138

Zarządu Głównego PZw
z dnia 29.04.2016 r.

Na podstawie $ 46 pkt l3) Statutu PZW uchwala się, co następuje:

l ' Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskie go wyraŻa zgod'ę na ustanow ienie przezokręg
PZW w Toruniu hipotek tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki udzielanej przez Wojewódzki
Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na niŻejwymienionych nieruchomościach
stanowiących własnośó okręgu PZW w Toruniu:

a) na nieruchomości jezioro

obejmującej działkę nr 6111 o

Rejonowy w Golubiu Dobrzvniu

b) na nieruchomości zabudowanej połozone.i w
działkę nr 90 o powierzchni 0,075 ha, dla której

księga wieczysta nr KW TolT/0000296312,

2. Hipoteka ustanowiona zostanie do wysokości

3. Uchwała wchodzi wŻycie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes

Korza, połozonej w Mlewię, $mina Kowalewo
powierzchni l1,34 ha, dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr KW TolG/000l 546416,

Pomorskie,

przez Sąd

Toruniu przy ulicy Słowackiego 80, obejmującej

prowadzon a jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu

kwot wskazanych przez poŻyczkodawcę.


