
 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 1/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku wypełniania rejestrów połowu ryb  
członków PZW Okręg w Zielonej Górze powyżej 60 roku życia 

 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 10 statutu PZW, zwalnia z obowiązku wypełniania 

rejestrów połowu ryb osoby powyżej 60 roku życia. 

2. Uchwała dotyczy Członków Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej 

Górze, którzy w roku 2017 ukończą 60 rok życia i starszych. 

3. Uchwała dotyczy Członków Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej 

Górze, wędkujących na wodach użytkowanych przez nasz Okręg. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2017 roku. 

 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 2/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 1/9/2016 z dnia 5 września 2016  
w sprawie ustalenia wysokości składki okręgowej  

PZW Okręg w Zielonej Górze na 2017 r.  
 

 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 
podstawie § 46 pkt 8 statutu PZW, ustala wysokość składki członkowskiej na 
ochronę i zagospodarowanie wód na 2017 rok, stanowiącą załącznik do 
uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

 

  



Załącznik do uchwały nr 2/11/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  

NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2017 r. 

 

Lp. Rodzaj składki 
Składka pełna  
(wody górskie  

i nizinne) 

Składka niepeł-
na  

(wody nizinne) 

Składka uzupełnia-
jąca do wód gór-

skich 
Uwagi 

2. 
Podstawowa dla człon-
ków PZW 

145 zł 122 zł 23 zł 

Opłacona składka peł-
na upoważnia do po-
łowu na wodach gór-

skich i nizinnych. 
 

Opłacona składka nie-
pełna upoważnia do 
łowienia na wodach 

nizinnych. 

3. 
Ulgowa I  
dla członków PZW 
powyżej 65 lat 

102 zł 82 zł 20 zł 

4. 

Ulgowa II  
dla członków PZW odzna-
czonych 
Srebrną Odznaką PZW, 
Porozumienia  
międzyokręgowe1) 

92 zł 77 zł 15 zł 

5. 

Ulgowa III  
dla członków PZW odzna-
czonych 
Złotą Odznaką PZW, mło-
dzież szkolna i studenci w 
wieku 16-24 lata, kobiety, 
strażnicy SSR 1 pułap2) 

80 zł 70 zł 10 zł 

6. 
Ulgowa IV  
dla członków PZW –  
młodzież do lat 16 

30 zł 25 zł 5 zł 

Uprawnia do łowienia 
na wszystkich wodach 

ogólnodostępnych 
użytkowanych przez 

PZW 

7. 

Ulgowa V  
dla członków PZW odzna-
czonych 
Złotą Odznaką z Wień-
cami, członkowie PZW 
powyżej 75 lat, strażnicy 
SSR 2 pułap3) 

1 zł Plus opłacona składka 
członkowska ogólnoz-

wiązkowa 
 

8. 
Składka niepełna 
Jedno jezioro/rzeka 
Jeden akwen 

70 zł 

9. 

Składka uzupełniająca 
na łowiectwo podwodne 
na jez. Trześniowskim dla 
członków PZW 

225 zł 

Plus opłacona składka 
podstawowa pełna na 
ochronę i zagospoda-

rowanie wód 

 
1) dotyczy członków PZW z okręgów, z którymi Okręg PZW w Zielonej Górze ma podpisane porozumienia 

„50/50”  
2) dotyczy strażników SSR, którzy w roku poprzedzającym przepracowali w patrolach od 100 – 150 godzin 
3) dotyczy strażników SSR, którzy w roku poprzedzającym przepracowali w patrolach powyżej 150 godzin 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 3/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia porozumień na 2017 rok 
 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 27 statutu PZW, uchwala porozumienia na rok 2017  

z okręgami:  

1) Poznań, Szczecin, Katowice, Elbląg – porozumienia 50/50 – wysokość 
składki na ochronę i zagospodarowania wód – 77 zł 

2) Gorzów Wlkp. – na zasadach obowiązujących w roku 2016. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 4/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej dla kół PZW Okręgu Zielona Góra  
na kadencję 2017-2020 

 
 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 4 Statutu PZW, uchwala ordynacje wyborczą dla Kół PZW 

Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020. 

2. Treść ordynacji stanowi załącznik do uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

  



Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. 

 

ORDYNACJA WYBORCZA 

dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 

 

ROOZDZIAŁ I 

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła 

§ 1 

Walne zgromadzenie zwołuje zarząd koła. W Walnym Zgromadzeniu koła uczestniczą: 

1. z głosem decydującym – wszyscy członkowie koła (delegaci sekcji) 
2. z głosem doradczym -  członkowie – uczestnicy i osoby zaproszone. 

Uczestnicy potwierdzają podpisem na liście obecności swój udział w Walnym Zgromadzeniu Koła. 

§ 2 

Walne Zgromadzenie Koła jest władne do podejmowania uchwał w terminie pierwszym, przy obecności ½ 
uprawnionych do głosowania, lub w terminie drugim, bez względu na liczbę członków uczestniczących w 
Walnym Zgromadzeniu Koła. 

§ 3 

Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego porządku obrad na podstawie propozycji 
przedstawionej przez Zarząd Koła zgodnie z zasadami przeprowadzania Walnych Zgromadzeń, po 
zatwierdzeniu przez zgromadzenie. 

ROZDZIAŁ II 

Ukonstytuowanie się Walnego Zgromadzenia Koła 

§ 4 

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Koła, po czym proponuje wybór Przewodniczącego 
Zgromadzenia, /zastępcy/ i sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. 

§ 5 

1. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Koła przekazuje mu dalsze pro-
wadzenie obrad. 

2. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala – na podstawie projektu opracowanego przez zarząd – 
porządek obrad. 

3. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyj-
nej oraz uchwał i wniosków – w składzie liczbowym zależnym od potrzeb i liczby uczestników zgroma-
dzenia. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia imienne kandydatury w ilości równej wybieralnych 
komisji. Uczestnicy zgromadzenia mogą zgłosić dodatkowo jedną kandydaturę do każdej komisji. Wybo-
ry komisji odbywają się w sposób jawny zwykłą większością głosów. 

4. Wybrane komisje konstytuują się w czasie ustalonym przez przewodniczącego zgromadzenia, wybiera-
jąc spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. 
Z obrad sporządza się protokół. Przewodniczący Komisji składa Zgromadzeniu sprawozdanie z działalno-
ści. Wnioski i protokół przekazuje przewodniczącemu obrad. 

 



5. Zadania Komisji: 

a) Komisja Mandatowa: 

 ustala ilość uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Koła z głosem decydującym na 
podstawie okazania legitymacji członkowskiej wraz z opłaconymi wymaganymi składkami 
członkowskimi za 2016 rok. 

 stwierdza czy walne zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach umiesz-
czonych w porządku obrad. 

 o wynikach swych ustaleń Komisja informuje Walne Zgromadzenie. 

b) Komisja Uchwał i Wniosków 

 zbiera i ewidencjonuje wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu w oparciu o 
przedstawione przez ustępujące władze materiały oraz dyskusję, 

 przedstawia uczestnikom zgromadzenia projekty uchwał. 

c) Komisja Wyborcza 

 proponuje Walnemu Zgromadzeniu listy kandydatów do władz i organów koła w ilości ustalo-
nej przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem. 

d) Komisja Skrutacyjna 

 przygotowuje listy do głosowania 
 przeprowadza głosowania 
 sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów 
 Uwaga! w pracach Komisji Skrutacyjnej nie może uczestniczyć kandydat do władz i organów 

Związku. 

ROZDZIAŁ III 

Tok obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 6 

1. Przewodniczący prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i czwa 
nad powagą zgromadzenia. Przewodniczący może zwrócić uwagę uczestnikom zgromadzenia, jeżeli nie 
przestrzegają ogólnie przyjętych zasad zachowania i przemawiania, udzielić im ostrzeżenia lub odebrać 
głos. 

2. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad przedstawia wyznaczony referent. Dyskusję podejmuje 
się zgodnie z porządkiem obrad. 

3. Uczestnicy Zgromadzenia, którzy chcą zabrać głos, zgłaszają ten fakt przewodniczącemu poprzez pod-
niesienie ręki, lub na specjalnie do tego przygotowanych kartach zgłoszenia do dyskusji. 

4. W dyskusji nad tą samą sprawą mówca nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Długość wystąpień 
określa przewodniczący na początku dyskusji. 

§ 7 

1. Zgłoszone w toku dyskusji wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący przyjmuje i 
przekazuje do Komisji Uchwał i Wniosków lub poddaje pod głosowanie. 

2. Nie mogą być przyjęte pod obrady wnioski sprzeczne z przepisami prawa i Statutu PZW. 

§ 8 

Przewodniczący obrad lub komisji poddaje pod głosowanie wnioski w kolejności ich zgłoszenia. 

 



§ 9 

1. Zgłoszone w toku obrad wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie: 

 ograniczenia czasu przemówień, 
 ograniczenia i zamknięcia liczby dyskutantów, 
 przerwania dyskusji, 
 przerw w obradach, 
 zamknięcia listy kandydatów do komisji Walnego Zgromadzenia, władz i organów Koła oraz delega-

tów na Zjazd Okręgowy. 

2. Wnioski formalne mogą być zgłoszone poza kolejnością obrad. 
3. Po wpłynięciu wniosku formalnego przewodniczący przerywa tok obrad, udziela głosu zgłaszającemu 

wniosek i jednemu z ewentualnych przeciwników wniosku, po czym poddaje wnioski pod głosowanie. 
4. Po zarządzeniu głosowania przewodniczący nie przyjmuje żadnych wniosków formalnych dotyczących 

przegłosowanej sprawy. 

ROZDZIAŁ IV 

Wybory 

§ 10 

Ustalenia ogólne 

1. Wybory do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego odbywają się: 

 w kołach – na sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zgromadzeniu Koła. 
 w okręgach -  na Okręgowym Zjeździe Delegatów 
 na szczeblu centralnym – na Krajowym Zjeździe Delegatów 

2. Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. 

3. Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach 
PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat. 

4. Członek traci bierne prawo wyborcze gdy: 

 jest członkiem innej organizacji wędkarskiej 
 nie otrzymał absolutorium, będąc we władzach ustępującego Zarządu 
 został ukarany zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW 

5. Po upływie kadencji działalność władz i organów Związku podlega ocenie i udzieleniu w głosowaniu 
jawnym absolutorium zarządowi Koła. 

6. Członkowie, którzy na podstawie § 13 p. 9 Statutu PZW zmienili przynależność do koła po wyborach do 
władz i organów tego koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do władz i organów nowego koła w tej 
kampanii wyborczej. 

7. Członkowie ustępujących zarządów Związku, które nie otrzymały absolutorium, nie mogą kandydować 
do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w najbliższej kadencji. 

§ 11 

Wybór Prezesa Koła 

1. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu Przewodni-
czącemu Komisji Wyborczej. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, ustalonego przez Komisję 
Wyborczą kandydata (kandydatów) na Prezesa Koła. 

3. Uczestnicy Zgromadzenia mogą składać dodatkowe kandydatury. 

4. Każda podawana kandydatura powinna być odpowiednio umotywowana. 



5. Do umieszczenia na liście potrzebna jest zgoda kandydata, wyrażona przez niego bezpośrednio na Wal-
nym Zgromadzeniu, lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przesłanej na Walne Zgromadze-
nie deklaracji na piśmie. 

6. Po odczytaniu list kandydatów zgłoszonych przez komisję wyborczą i uczestników, Przewodniczący 
Zgromadzenia zwraca się z zapytaniem, czy nie wnoszą uwag do zgłoszonych kandydatów, po czym 
ogłasza, że lista kandydatów jest zamknięta i przekazuje ją do Komisji Skrutacyjnej. Po dokonaniu tych 
czynności Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie. 

7. Wybory Prezesa Koła dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków Walnego Zgro-
madzenia opowie się za głosowaniem jawnym. 

8. Wybranym prezesem koła zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyska bezwzględną większość 
głosów. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę wyborów, 
w której uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów. Prezesem koła zostaje w 
tym przypadku kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów. 

9. Kandydaci na Prezesa Koła, którzy nie zostali wybrani, mogą kandydować do pozostałych władz i orga-
nów koła. 

§ 12 

Wybór pozostałych członków Zarządu Koła oraz Delegatów na Zjazd Okręgowy. 

 

1. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu Przewodni-
czącemu Komisji Wyborczej. 

2. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej, ułożonych alfabetycznie list kandydatów, 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się z zapytaniem do zgromadzonych, czy nie wnoszą 
sprzeciwu lub uwag do zgłoszonych kandydatów. 

3. Listy sporządzone przez Komisję Wyborczą obejmują: 

 do Zarządu Koła 5-15 osób 

 do Komisji Rewizyjnej 3-7 osób 

 do Sądu Koleżeńskiego 3-11 osób 

 Delegatów na zjazd okręgowy – 1 delegat w kołach do 250 członków, 2 delegatów w kołach od 251 
do 500 członków i 3 delegatów w kołach powyżej 500 członków PZW + taką samą liczbę zastępców. 

4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać inne kandydatury dla poszczególnych władz i orga-
nów. 

5. Każda kandydatura powinna być umotywowana 

6. Po ustaleniu liczby kandydatów, uzyskaniu przez nich zgody wyrażonej przez nich bezpośrednio na Wal-
nym Zgromadzeniu, lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przesłanej na Walne Zgromadze-
nie deklaracji na piśmie oraz wysłuchaniu głosów uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący 
Zgromadzenia zamyka listę kandydatów i przekazuje ją do Komisji Skrutacyjnej. Po zakończeniu tych 
czynności Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie. 

7. Wyboru władz i organów Koła, Walne Zabranie dokonuje w głosowaniu tajnym, chyba, że większość 
członków Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym. 

8. W przypadku głosowania tajnego dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur lub pozostawienie 
na karcie więcej kandydatów niż przewiduje ordynacja wyborcza powoduje unieważnienie oddanego 
głosu. 

9. Skreślenie większej ilości kandydatów niż wybierana, nie powoduje unieważnienia karty wyborczej. 

10. Wybranymi są kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów. 

11. W przypadku równej ilości głosów dla dwóch lub więcej kandydatów na ostatnie miejsce mandatowe 
przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów. 

12. Mandat delegata na Zjazd Okręgowy zachowuje ważność w okresie kadencji między Zjazdami. 



13. Mandat delegata wygasa w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW oraz w 
przypadku śmierci. 

14. Wakujący mandat przejmuje zastępca delegata. 

§ 13 

Wyniki głosowania ogłasza na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący 
Komisji stwierdza czy wybory zostały dokonane zgodnie z wymogami Statutu i niniejszego regulaminu. 

§ 14 

Ukonstytuowania się Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego powinno się odbyć 
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów. 

ROZDZIAŁ V 

Zamknięciu i dokumentacja Walnego Zgromadzenia 

§ 15 

Jeśli porządek obrad Walnego Zgromadzenia został wyczerpany Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie. 

§ 16 

1. Z przebiegu obrad sporządza się protokół. Protokół powinien odzwierciedlać wiernie i możliwie dokład-
nie przebieg Walnego Zgromadzenia, 

2. Do protokołu powinna być dołączona kompletna dokumentacja. 

3. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządzony przez Sekretarza Zgromadzenia podpisują: Przewodniczą-
cy Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia. Powinien on być przesłany do Okręgu w ter-
minie 14 dni. 

§ 17 

1. Zgłoszone protesty dotyczące nieprawidłowości w przeprowadzonych wyborach do władz i organów 
rozstrzyga Walne Zgromadzenie Koła. Wobec nieprawidłowości zgłoszonych po zamknięciu Walnego 
Zgromadzenia Koła, stanowisko zajmuje Zarząd Okręgu. 

2. W sprawach nie uregulowanych z niniejszej Ordynacji mają zastosowanie postanowienia Statutu PZW. 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 5/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Wodna Kraina" 
 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, uchwala przystąpienie do Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania „Wodna Kraina”. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 6/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wędkowanie z łodzi na zbiorniku Bagier Duży 
 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Okręgową Komisję Zagospodarowania i Ochronę Wód uchwala, iż na zbiorniku 

Bagier Duży można wędkować z łodzi. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 7/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie likwidacji koła PZW nr 3 w Nowej Soli 
 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 9 Statutu PZW, w związku z uchwałą Zarządu Koła PZW nr 3 

w Nowej Soli rozwiązuje powyższe koło. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 14.11.2016 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 8/11/2016 

z dnia 14.11.2016 r. 

 

 

 

w sprawie jednorazowej zniżki dla członków władz i organów  
Okręgu PZW w Zielonej Górze 

 

 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na podstawie  

§ 46 pkt 10 statutu PZW, udziela jednorazowej zniżki dla członków władz  

i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze, w wysokości składki członkowskiej na 

ochronę i zagospodarowanie wód. Wykaz osób upoważnionych do zniżki zawiera 

załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Osoby wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, opłacają w roku 2017 składkę 

członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 1 zł. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

                

Leszek Dziemidok      Mirosław Kamiński 

  



Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu nr 8/11/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 
 

 
Wykaz członków władz i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze  

uprawnionych do zniżki w wysokości składki członkowskiej  
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku 

 
 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Koło 

1 Katarzyna Warwas – Dyzmańska członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Torzym 

2 Zbigniew Bohatkiewicz członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Żary 4 

3 Jan Gajek członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Małomice 

4 Sylwester Furman członek Zarządu Okręgu Zielona Góra 1 

5 Władysław Paradziński członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Zielona Góra 1 

6 Maciej Zielenda członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Wolsztyn 

7 Jan Mielżyński członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Sulechów 1 

8 Mariusz Brzeziński członek Zarządu Okręgu Zielona Góra 13 

9 Tomasz Łuckiewicz członek Zarządu Okręgu Żary 8 

10 Henryk Jatczak członek Zarządu Okręgu Nowe Miasteczko 

11 Leszek Dziemidok członek Zarządu Okręgu Nowa Sól 4 

12 Czesław Kołodziejczak członek Zarządu Okręgu Gozdnica 

13 Edmund Weber członek Zarządu Okręgu Kargowa 1 

14 Eugeniusz Zankowicz członek Zarządu Okręgu Lubsko 1 

15 Beata Gacek Rzecznik Prasowy Zarządu Okręgu Krosno Odrz. 3 

 


