
PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO 
CZŁONKÓW KOŁA PZW W POPIELOWIE W DNIU 16.12.2018r 

 

1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości. 

• Otwarcia zebrania o godz.14.00 dokonał prezes koła Jerzy Widacha. Z powodu zbyt małej ilości 

członków Koła PZW w Popielewie, odwołano pierwszy termin i ogłoszono 30min.przerwę 

• Otwarcia zebrania i powitanie przybyłych gości w tym przedstawiciela ZO PZW w Opolu 

kol.Piotra Barszcz w drugim terminie dokonał prezes Jerzy Widacha 

2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia 

• Na przewodniczącego zebrania zaproponowano kol. Szymona Stępniaka  

   a na sekretarza kol. Krzysztofa Lyga. 

 Przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia wybrało jednogłośnie poprzez głosowanie. 

3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 

• Porządek obrad został odczytany przez przewodniczącego zgromadzenia i przyjęty jednogłośnie    

    poprzez głosowanie. 

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

• Regulamin Walnego Zgromadzenia został odczytany przez przewodniczącego zgromadzenia i    

    przyjęty jednogłośnie poprzez głosowanie. 

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 

Do Komisji Mandatowej wybrano : 

przewodniczący: kol. Tomasz Grabowski 

           sekretarz:  kol.Paweł Corążyczewski 

• Do Komisji Uchwał i Wniosków  wybrano: 

przewodniczący: kol.Seweryn Czykieta 

           sekretarz: kol.Ireneusz Płucieniczak  

Wybór komisji został przyjęty jednogłośnie poprzez głosowanie. 

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 

• Po zakończeniu ustawowej przerwy spowodowanej zbyt małą ilością członków przybyłych na    

    zgromadzenie Komisja Mandatowa stwierdziła zdolność Zgromadzenie do podejmowania uchwał. 

7. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień 

Odznaki za zasługi w rozwój Wędkarstwa Polskiego z rąk kol.Piotra Barszcz otrzymali. 

• Srebrną  odznakę PZW otrzymał kol.Raimund Filipp  

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2018r. 

• Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła PZW w Popielowie odczytał prezes Jerzy Widacha 

9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2018 r. 

• Sprawozdanie finansowe Koła PZW w Popielowie odczytał skarbnik Ronald Macioszek 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  Koła za 2018 r. 

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW w Popielowie odczytał przewodniczący Roman 

Gryszczyk 

11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2018 r. działającego przy Kole PZW w Popielowie 

• Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW w Popielowie odczytał członek Piotr Sowerszenko 

12. Sprawozdanie z działalności sportowej Koła PZW w Popielowie za 2018r. w tym wręczenie pucharów 

• Sprawozdanie z działalności sportowej  Koła PZW w Popielowie odczytał v-ce prezes do spraw   

   sportu Marek Kwosek po czym z rąk Presa Jerzego Wiadacha oraz Marka Kwoska  zostały wręczone  

    puchary Grand Prix w metodzie spławikowej oraz spinningowej za rok 2018 

 



13. Przedstawienie projektu planu pracy Zarządu na rok 2019 r. 

• Projekt planu pracy Zarządu Koła PZW w Popielowie został przedstawiony przez prezesa Jerzego  

   Widacha , projekt został omówiony  

14. Przedstawienie preliminarza finansowego Koła PZW w Popielowie na rok 2019 r. 

• Preliminarz Koła PZW w Popielowie na rok 2019 przedstawił skarbnik Ronald Macioszek  

15. Dyskusja 

• W tym puncie wystąpił przedstawiciel Okręgu PZW w Opolu Piotr Barszcz , oraz zostały 

przedyskutowane sprawy związane z planem pracy oraz preliminarzem finansowym. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie:  

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2018 r. 

• Sprawozdanie z działalności zarządu Koła PZW w Popielowie zostało przyjęte jednogłośnie 

poprzez głosowanie 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 2018 r. 

• Sprawozdanie z działalności finansowej Koła PZW w Popielowie zostało przyjęte      

   jednogłośnie poprzez głosowanie 

3) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r. 

• Sprawozdanie komisji rewizyjnej Koła PZW w Popielowie zostało przyjęte  

   jednogłośnie poprzez głosowanie 

4) zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2018 r. 

• Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przy Kole PZW w Popielowie  zostało przyjęte   

   jednogłośnie poprzez głosowanie 

5) zatwierdzenia sprawozdanie z działalności sportowej Koła PZW w Popielowie  

 za  rok 2018r. 

• Sprawozdanie z działalności sportowej Koła PZW w Popielowie za rok 2018 zostało  

   przyjęte jednogłośnie poprzez głosowanie 

6) zatwierdzenia  planu pracy Zarządu na 2019 r. 

• uchwała w sprawie planu pracy Zarządu Koła PZW w Popielowie  na rok 2019   

  została przyjęta jednogłośnie poprzez głosowanie 

7) zatwierdzenia  preliminarza finansowego na 2019 r. 

• uchwała w sprawie preliminarza finansowego Koła PZW w Popielowie na rok 2019  

  została przyjęta jednogłośnie poprzez głosowanie 

8) ustalenia  ilości godzin pracy na rzecz koła i ekwiwalentu za nie wykonane prace w roku 2019 

• zgromadzenie ustaliło 1 godz. do odpracowanie na rzecz Koła PZW w Popielowie  

   i ekwiwalent za nieodpracowane godziny w kwocie 20zł ,  

   Ustalenie te zostało przyjęte w   drodze głosowania jednogłośnie. 

9) ustalenia diety dla skarbnika na 2019r. 

• dieta skarbnika została ustalona na poziomie 5%  i została przyjęta jednogłośnie   

   poprzez głosowanie 

10) ustalenia pogotowia kasowego na rok 2019 

• pogotowie kasowe na rok 2019 zostało ustalane na kwotę 5000zł ,i poparte   

   uchwałą która została przyjęta jednogłośnie poprzez głosowanie 

 

 

 

 



17. Wolne wnioski i dyskusja.  

W tym puncie  

1) Zebrani członkowie mieli okazję zadać kilka pytań do przedstawiciela Okręgu PZW w Opolu, 

które dotyczyły zarybiania sandaczem oraz zakupu materiału zarybieniowego z innych źródeł.  

2) Zebrani członkowie przedstawili  wniosek , aby wystąpić do ZO PZW w Opolu o ustalenie 

górnych wymiarów ochronny dla sandacza- 80cm, okonia-40cm. oraz amura-80cm.  

Wniosek ten został przedyskutowany oraz przyjęty przez zgromadzenie jednogłośnie przez 

głosowanie. A tym samym została utworzona uchwała walnego zgromadzenia w tej sprawie.  

3)  Zebrani członkowie przedstawili  wniosek , aby wystąpić do ZO PZW w Opolu o ustanowienie  

akwenu Wyrobisko Żwirownia Nowe Siołkowice łowiskiem z zasadą ZŁÓW I WYPUŚĆ 

Wniosek ten został przedyskutowany oraz przyjęty przez zgromadzenie jednogłośnie przez 

głosowanie. A tym samym została utworzona uchwała walnego zgromadzenia w tej sprawie. 

4) Zebrani członkowie przedstawili wniosek , aby wystąpić do ZO PZW w Opolu o zmianę 

zimowiska na obręb ochronny wyłączony z wędkowania przez cały rok na łowisku Wyrobisko 

Żwirownia Nowe Siołkowice  

Wniosek ten został przedyskutowany oraz przyjęty przez zgromadzenie jednogłośnie przez 

głosowanie. A tym samym została utworzona uchwała walnego zgromadzenia w tej sprawie. 

 

5) Zebrani członkowie przedstawili wniosek , aby wystąpić do ZO PZW w Opolu o możliwość  

corocznego zakupu materiału zarybieniowego sandacza. 

            Wniosek ten został przedyskutowany oraz przyjęty przez zgromadzenie jednogłośnie przez                  

            głosowanie. A tym samym została utworzony odpowiedni wniosek celem przekazania 

            do ZO PZW  w Opolu  

 

6) Zebrani członkowie przedstawili  wniosek , aby wystąpić do ZO PZW w Opolu o możliwość  

zakupu materiału zarybieniowego z źródełzewnętrznych. 

            Wniosek ten został przedyskutowany oraz przyjęty przez zgromadzenie jednogłośnie przez                  

            głosowanie. A tym samym została utworzony odpowiedni wniosek celem przekazania 

            do ZO PZW  w Opolu 

 

7) Zebrani członkowie przedstawili wniosek, do Zarządu Koła PZW w Popielowie o organizację 

zawodów feederowych. 

Wniosek ten został przyjęty i zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu zarządu. 

 

8) Zebrani członkowie przedstawili wniosek, do Zarządu Koła PZW w Popielowie o wystosowanie 

pisma do Wójta Gminy Popielów w sprawie nie zakłócania wędkowanie poprzez ratowników 

WOPR pilnujących plażę gminną na akwenie Żwirownia Nowe Siołkowice  

Wniosek ten został przyjęty i zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu zarządu. 

9) Zebrani członkowie przedstawili wniosek, do Zarządu Koła PZW w Popielowie o organizację 

zawodów spławikowych w roku 2019 także na rzece Odra . 

Wniosek ten został przyjęty i zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu zarządu. 

18. Zakończenie obrad. 

• Obrady o godz. 15.30 zamknął prezes Jerzy Widacha 


