
 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.09.2017 r. 
 

 

 

UCHWAŁA 
nr 1/09/2017 

z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

w sprawie powołania składów komisji problemowych 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 12 statutu PZW, powołuje do składów komisji 

problemowych przy Zarządzie Okręgu PZW w Zielonej Górze na kadencję 

2017-2020 r. następujące osoby: 

1) w Okręgowym Kapitanacie Sportowym: 

 Do sekcji spławik/feeder: 

 kol. Tomasz Łuckiewicz 

 kol. Robert Sobiak 

 kol. Wojciech Kaźmierczak 

 kol. Wojciech Liczbiński 

 kol. Piotr Orszulak 

 kol. Piotr Szulczewski 

 kol. Paweł Stróżyk 

 kol. Zdzisław Bazela 

 Do sekcji spinning/morskie: 

 kol. Tadeusz Prisacari 

 kol. Marian Olejniczak 

 kol. Jerzy Łaboński 

 kol. Ryszard Franiszyn 

 kol. Grzegorz Woźniczka 

 kol. Paweł Stępczyński 

 kol. Paweł Zagdański 



 

 w skład prezydium kolegium sędziów: 

 przewodniczący – kol. Jan Kanduła 

 z-ca przewodniczącego – kol. Tomasz Poniedziałek 

 sekretarz – kol. Tomasz Łuckiewicz 

 członek – kol. Ryszard Franiszyn 

 członek – kol. Robert Sobiak 

 w skład Komisji dyscyplinarnej: 

 przewodniczący – kol. Marian Olejniczak 

 z-ca przewodniczącego – kol. Tadeusz Prisacari 

 członek – kol. Sylwester Furman 

2) do Okręgowej Komisji ds. Młodzieży powołuje się kol. Pawła Stróżyka 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/    

 Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.09.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 2/09/2017 

z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminów i programów komisji problemowych 

 

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

§ 46 pkt 10 statutu PZW, zatwierdza Regulaminy Pracy komisji problemowych, 

Program działania Komisji ds. Młodzieży na lata 2017-2020, Program szkółki 

wędkarskiej oraz Zasady prowadzenia szkółek wędkarskich i udzielania im 

wsparcia finansowego. 

2. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/    

 Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

  



Załącznik nr 1 do uchwały 2/9/2017 z dnia 04.09.2017 

 

REGULAMIN PRACY 

OKRĘGOWEJ KOMISJI FINANSOWEJ /OKF/ 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. Skład Komisji 

 

1. Regulamin niniejszy określa podstawowe zadania, zasady i tryb pracy Okręgowej Komisji 

Finansowej zwanej dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

Przewodniczący   - Zdzisław Horochowski 

Z – ca Przewodniczącego  - Robert Jędrasiak 

Sekretarz    - Edmund Weber 

Członkowie   - Czesław Kołodziejczak 

     - Eugeniusz Zankowicz 

     - Leszek Banaszczyk 

 

W/w skład Komisji powołany został Uchwałą Zarządu Okręgu w dniu 28 czerwca 2017 

 

3. W posiedzeniach Komisji uczestniczy również Pani Elżbieta Wrona – Z – ca Dyrektora - 

Główny Księgowy Biura ZO PZW. 

4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenia każdą osobę, której udział uzna za 

uzasadniony. 

 

Rozdział 2 

Zwoływanie posiedzeń 

 

1. Podstawową formą pracy Komisji są posiedzenia. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, ustala ich termin i porządek, prowadzi 

obrady oraz odpowiada za sporządzanie protokołu. 

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji również na wniosek co najmniej ½ jej składu lub 

Prezesa Zarządu Okręgu PZW w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. Powiadomienia o zwołaniu Komisji dokonuje Przewodniczący pisemnie, drogą elektroniczną a w 

pilnych sytuacjach – również telefoniczną. 

6. Powiadomienie członków Komisji winno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed zwołaniem 

posiedzenia. Materiały obejmujące tematykę posiedzenia powinny zostać udostępnione najpóźniej 

na dzień przed posiedzeniem. 

7. Nie dochowanie terminów, o których mowa w pkt 6 nie stanowi podstawy odwołania posiedzenia. 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Przebieg posiedzeń 



 

1. Posiedzenie Komisji może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej czterech członków. 

2. Członkowie Komisji potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście 

obecności. 

3. Porządek każdego posiedzenia winien zawierać co najmniej: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie porządku posiedzenia, 

c) przyjęcie sprawozdania z wykonaniem spraw z poprzedniego posiedzenia, 

d) przyjęcie dokumentów zawierających stanowisko Komisji w sprawach objętych porządkiem. 

4. Komisja może w każdej chwili uzupełnić lub zmienić proponowany bądź zatwierdzony porządek 

posiedzenia. 

5. Napóźniej na drugim posiedzeniu po wyborze Komisja przyjmuje plan pracy obejmujący okres do 

końca bieżącego roku kalendarzowego. 

6. Wyznaczona osoba zapoznaje Komisję z każdą sprawą objętą porządkiem posiedzenia, omawia 

wariantowo propozycje jej załatwienia oraz przedstawia projekt proponowego stanowiska Komisji. 

7. Przewodniczący Komisji obowiązany jest udzielić głosu w sprawie każdemu z jej członków w 

kolejności zgłoszenia. Ma także obowiązek w każdej chwili udzielić głosu także innym osobom. 

8. Przewodniczący Komisji uprawniony jest do podejmowania decyzji porządkowych, 

w szczególności dotyczących odebrania głosu osobie, która zabrała głos „nie na temat” lub jej 

zachowanie jest niewłaściwe. 

9. Członkowie Komisji wspólnie podejmują decyzje dotyczące odroczenia posiedzenia, zmiany 

porządku, zamknięcia, bądź skrócenia dyskusji, ograniczenia czasowego wystąpień oraz w każdej 

innej sprawie porządkowej, która nie została pozostawiona do kompetencji Przewodniczącego 

Komisji. 

10. Formę wyrażenia stanowiska w danej sprawie określa Komisja. 

11. Komisja podejmuje także decyzję w sprawie upoważnienia członka Komisji, bądź zespołu jej 

członków do dokonania niektórych ustaleń poza posiedzeniam. 

12. Przewodniczący może przydzielić członkom Komisji szczególne dziedziny działalności, w 

odniesienu do których są oni szczególnie odpowiedzialni za przygotowanie pracy Komisi i 

wykonanie jej decyzji. Przewodniczący może w każdym czasie zmienić te przydziały. 

13. Przewodniczący może powołać grupy robocze złożone z członków Komisji i wyznaczyć ich 

przewodniczących, 

14. Głosowanie odbywa się na wniosek któregokolwiek z członków. Głosowanie jest jawne. 

15. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość, pod warunkiem uczestniczenia w nim co 

najmniej czterech członków składu komisji. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego. 

16. Jeżeli w wyniku dyskusji do projektu stanowiska Komisji zgłoszone zostały poprawki, 

najpierw poddaje sie je pod głosowanie, według kolejności ich zgłoszenia, a następnie pod 

głosowanie poddany zostaje sam projekt. 

17. Z przebiegu każdego posiedzenia Sekretarz Komisji sporządza protokół. 

18. Protokół podpisuje Sekterarz i Przewodniczący Komisji. 

19. Protokół zawiera datę spotkania, tematykę obradowania, krótki przebieg dyskusji, podjęte 

projekty i wnioski. Załącznikiem jest lista obecności. 

20. Każdy członek Komisji może żądać sprostowania protokołu, zaś w przypadku 

nieuwzględnienia jego wniosku, zawrzeć pod jego treścią stosowną uwagę. 

21. Ze swojej działalności Komisja składa Zarządowi Okręgu PZW sprawozdania: 



a) okresowe na kolejnych posiedzeniach Zarządu Okręgu PZW, 

b) roczne – w terminie okreśonym przez Zarząd Okręgu PZW. 

22. Dokumenty dotyczące dzałalności Komisji przechowywane są w Biurze Zarządu Okręgu 

PZW, 

23. Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi Biuro Zarządu Okręgu PZW. 

 

Rozdział 4 

Zadania Komisji 

 

1. Omawianie harmonogramów przygotowań i założeń do opracowywania preliminarzy 

budżetowych. 

2. Opracowywanie propozycji ustalania wysokości składki członkowskiej (okręgowej) na 

zagospodarowanie i ochronę wód, 

3. Sprawdzanie realizacji budżetu w okresach pierwszego i drugiego półrocza. 

4. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków związkowych z zakupem materiałów lub zleceniem 

usług nieuwzględnonych w preliminarzach budżetowych. 

5. Udział w formułowaniu projektów regulaminów, dokumentów, uchwał i wniosków związkowych 

z wydakowaniem środków statutowych. 

6. Opiniowanie zasadności planowanych zakupów środków trwałych, wartości niemateriałowych i 

prawnych oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby Okręgu. 

7. Analizowanie informacji z przebiegu realizacji inwestycji i remontów, udział przedstawicieli 

Komisji w odbiorach robót. 

8. Zapoznawanie się ze sprawami realizowanymi przez biuro, rozpatrywanie spraw bieżących. 

9. Zapoznawanie się ze stanem finansów Okręgu (na rachunkach bankowych, lokatach i w kasie) na 

dzień posiedzenia Komisji. 

10. Nadzór nad: przebiegiem rozliczeń miesięcznych skarbników kół, sprzedażą znaczków i druków 

wartościowych, inwentaryzacją mienia. Sporządzanie stosownych wniosków. 

11. Inne wynikające z uchwał Zarządu Okręgu PZW. 

12. Weryfikacje uchwał ZO dotyczących spraw finansowych. 

13. Kontrola realizacji wniosków wypracowanych na posiedzeniach Komisji przez wyznaczoną 

osobę ze składu OKF. 

  



Załącznik nr 2 do uchwały 2/9/2017 z dnia 04.09.2017 

 

REGULAMIN PRACY 

OKREGOWEJ KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY WÓD 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne, skład Komisji 

 

1. Regulamin niniejszy określa podstawowe zadania, zasady i tryb pracy Okręgowej Komisji 

Zagospodarowania i Ochrony Wód, zwanej dalej "Komisją". 

2. W skład Komisji wchodzą: 

a. Przewodniczący Komisji wybrany uchwałą Zarządu Okręgu PZW na wniosek Prezesa 

Zarządu Okręgu, 

b. Zastępca Przewodniczącego Komisji wybrany uchwałą członków Komisji, 

c. Sekretarz Komisji wybrany uchwałą członków Komisji, 

d. Członkowie Komisji w liczbie ustalonej przez Zarząd Okręgu PZW. 

3. Wyboru członków dokonuje Przewodniczący Komisji spośród osób uprawnionych, posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, które zadeklarowały gotowość pracy w Komisji. 

4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie każdą osobę, której udział uzna a 

uzasadniony. l 

 

Rozdział 2. 

Zwoływanie posiedzeń 

 

1. Podstawową formą pracy Komisji są posiedzenia. 

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, ustala ich termin i porządek, prowadzi 

obrady oraz odpowiada za sporządzenie protokołu. 

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji również na wniosek co najmniej 1/2 jej składu lub 

Prezesa Zarządu Okręgu PZW, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. Powiadomienia o zwołaniu Komisji dokonuje się pisemnie, drogą elektroniczną, a w pilnych 

sytuacjach — również telefonicznie. 

6.  Powiadomienie członków Komisji winno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed zwołaniem 

posiedzenia. Materiały obejmujące tematykę posiedzenia powinny zostać udostępnione 

członkom komisji najpóźniej na dzień przed posiedzeniem. 

7.  Nie dochowanie terminów o których mowa w ust. 2 nie stanowi podstawy unieważnienia 

posiedzenia komisji. 

 

Rozdział 3. 

Przebieg posiedzeń 

 

1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków, tj. 

5+1. 

2. Członkowie Komisji potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu, podpisem na liście obecności. 

3. Porządek każdego posiedzenia winien zawierać co najmniej: 

a. stwierdzenie kworum, 

b. przyjęcie porządku posiedzenia, 

c. przyjęcie sprawozdania z wykonania spraw z poprzedniego posiedzenia, 



d. przyjęcie dokumentów zawierających stanowisko Komisji w sprawach objętych porządkiem. 

4. Komisja może uzupełnić lub zmienić proponowany porządek posiedzenia. 

5. Najpóźniej na drugim posiedzeniu po wyborze Komisja przyjmuje plan pracy obejmujący okres 

do końca bieżącego roku kalendarzowego. 

6. Wyznaczona osoba zapoznaje Komisję z każdą sprawą objętą porządkiem posiedzenia, omawia 

wariantowo propozycje jej załatwienia oraz przedstawia projekt proponowanego stanowiska 

Komisji. 

7. Przewodniczący Komisji obowiązany jest udzielić głosu w omawianej sprawie każdemu 

uczestnikowi posiedzenia w kolejności zgłoszenia. 

8. Przewodniczący Komisji uprawniony jest do podejmowania decyzji porządkowych, 

w szczególności dotyczących odebrania głosu osobie, która zabrała głos "nie na temat" lub jej 

zachowanie jest niewłaściwe. 

9. Członkowie Komisji wspólnie podejmują decyzje dotyczące odroczenia posiedzenia, zmiany 

porządku, zamknięcia bądź skrócenia dyskusji, ograniczenia czasowego wystąpień oraz w 

każdej innej sprawie porządkowej, która nie została pozostawiona do kompetencji 

Przewodniczącego Komisji. 

10. Formę wyrażenia stanowiska w danej sprawie określa Komisja. 

11. Komisja podejmuje także decyzje w sprawie upoważnienia członka Komisji, bądź zespołu jej 

członków do dokonania niektórych ustaleń poza posiedzeniami. 

12. Przewodniczący może przydzielić członkom Komisji szczególne dziedziny działalności, w 

odniesieniu do których są oni szczególnie odpowiedzialni za przygotowanie pracy Komisji i 

wykonanie jej decyzji. Przewodniczący może w każdym czasie zmienić te przydziały. 

13. Przewodniczący może powoływać grupy robocze złożone z członków Komisji i wyznaczać ich 

przewodniczących. 

14. Głosowanie odbywa się na wniosek któregokolwiek z uczestników posiedzenia i jest jawne. 

15. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość, pod warunkiem uczestniczenia w nim co 

najmniej połowy składu komisji. Przy równiej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

16. Jeżeli w wyniku dyskusji do projektu stanowiska Komisji zgłoszone zostały poprawki, najpierw 

poddaje się je pod głosowanie, według kolejności ich zgłoszenia, a następnie pod głosowanie 

poddany zostaje sam projekt. 

17. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

18. Protokoły są podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. 

19. Protokół zawiera datę spotkania, listę uczestników, tematykę obradowania, krótki przebieg 

dyskusji, podjęte uchwały, liczbę oddanych głosów “za" i "przeciw" oraz liczbę wstrzymujących 

się od głosowania. 

20. Każdy członek Komisji może żądać sprostowania protokołu, zaś w przypadku nieuwzględnienia 

jego wniosku, zawrzeć pod jego treścią stosowną uwagę. 

21. Ze swojej działalności Komisja składa Zarządowi Okręgu PZW sprawozdania: 

a. okresowe na kolejnych posiedzeniach Zarządu Okręgu PZW 

b. roczne — w terminie określonym przez Zarząd Okręgu PZW. 

22. Dokumenty dotyczące działalności Komisji przechowywane są w Biurze Zarządu Okręgu PZW. 

23. Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi Biuro Zarządu Okręgu PZW. 

 

 

Rozdział 4. 

Zadania Komisji 

 

1. Komisja podejmuje decyzje w ramach posiadanych kompetencji, w zakresie zagospodarowania i 

ochrony wód lub zleconych przez ZO PZW w Zielonej Górze. 

2. Do zasadniczych zadań Komisji należy: 



a) wstępne zatwierdzanie projektów ogólnych i szczegółowych planów zarybienia i odłowów, 

b) ocena i opiniowanie planów hodowlanych ośrodków zarybieniowych Okręgu i Kół PZW, 

c) ocena realizacji zarybień odłowów i produkcji ośrodków hodowlanych, 

d) opiniowanie wniosków Kół Rejonów PZW, o czasowe ograniczenia w wędkowaniu, 

e) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dotacje dotyczących szeroko rozumianej 

gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony wód, w oparciu o zatwierdzony regulamin 

Funduszu Zagospodarowania i Ochrony Wód, 

f) omawianie zagadnień i wypracowywanie wniosków związanych ze zmianami 

w funkcjonowaniu Społecznej Straży Rybackiej, 

g) opiniowanie wniosków kół i podejmowanie decyzji o dofinansowania z tytułu 72% odpisu dla 

kół z wpływów ze sprzedaży okresowych opłat za wędkowanie, 

h) opiniowanie wniosków kół i wystawianie decyzji o dofinansowaniu ze środków Okręgowego 

Funduszu Zagospodarowania i Ochrony Wód, 

i) kontrola i nadzór nad realizacją przydzielonych środków dla Kół Rejonów PZW, 

j) kontrola i nadzór funkcjonowania stanic wędkarskich, łowisk i łowisk specjalnych, 

k) kontrola i nadzór nad realizacją gospodarki rybacko-wędkarskiej w Okręgu PZW, 

l) kontrola realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach OKZiOW. 

 

Rozdział 5. 

Dokumentacja i jej obieg 

 

1. Wpływające do biura Okręgu wnioski Kół i Rejonów PZW o dofinansowanie podejmowanej 

działalności, plany zarybiania i odłowów, sprawozdania dot. gospodarki rybackiej, ochrony wód, 

funkcjonowania i pracy SSR itp., przygotowuje na posiedzenia Komisji Dział Gospodarki 

Rybacko — Wędkarskiej.  

Uwaga: Wnioski każdorazowo są weryfikowane merytorycznie przez Dział GRW. Wnioski na 

nieodpowiednich drukach, bez wymaganych załączników i nie zaopiniowane przez właściwy 

Rejon PZW Dział GRW zwraca do uzupełnienia. 

2. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół wraz z listą; obecności. Protokół 

sporządzony przez Sekretarza Komisji i parafowany przez Przewodniczącego Komisji, 

przekazywany jest do Działu GRW w celu realizacji podjętych uchwał. 

3. Wyznaczony do współpracy z Komisją pracownik Działu GRW zobowiązany jest do 

ostatecznego załatwienia wszelkich spraw którymi komisja zajmowała się na swoim posiedzeniu, 

w tym miedzy innymi do sporządzania pisemnej informacji i powiadamiania zainteresowanych o 

decyzji Komisji i sposobie załatwienia sprawy. 

4. Wyznaczony do współpracy z Komisją pracownik Działu GRW prowadzi rejestr złożonych 

wniosków, wg poniższego wzoru: 

 

LP. 
Data wpływu, 

Od kogo 
Sprawa (krótka treść) 

Decyzja 

Komisji 

Sposób 

wykorzystania 
Uwagi 

1      

2      

 

 

 

Informacje dotyczące wydatkowanych kwot przekazuje Dział finansowo-księgowy na podstawie 

przekazanych poprzez wnioskującego faktur. 

 

  



Załącznik nr 3 do uchwały 2/9/2017 z dnia 04.09.2017 

 

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI 

DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 
 

§ 1 

Komisja ds. pozyskiwania środków zewnętrznych jest organem powołanym do wspierania i 

doradzania Zarządowi Okręgu w zarządzaniu wszelkimi zadaniami zmierzającymi do pozyskiwania 

finansowania PZW Okręg Zielona Góra. 

§ 2 

1. Komisja składa się z następujących członków  z prawem głosu: 

a) przewodniczącego, 

b) z-ce przewodniczącego, 

c) sekretarza, 

d) członków w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji. 

2. Opiekunem komisji z biura Okręgu jest oddelegowany pracownik do tych zadań. 

§ 3 

1. Przewodniczący jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Okręgu w Zielonej Górze. 

2. Zastępca przewodniczącego, sekretarz, członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez 

Zarząd Okręgu na wniosek przewodniczącego. 

3. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu 

Okręgu PZW na wniosek Komisji. 

4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Okręgu. 

5. Jeżeli miejsce w Komisji zwalnia się wskutek rezygnacji lub śmierci Z-ca przewodniczącego, 

sekretarza bądź członka, Zarząd Okręgu może powołać nowego członka na okres pozostały do 

zakończenia kadencji. 

6. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1, następuje również w szczególności w przypadku: 

a) dopuszcza się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania obowiązków, 

b) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej dwóch posiedzeniach. 

§ 4 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie konieczności – pod jego nieobecność lub z 

powodu konfliktu interesów – Z-ca przewodniczący lub Sekretarz.  

2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy: 

a) przygotowanie posiedzeń komisji wspólnie z Sekretarzem i opiekunem z biura Okręgu 

(program, zaproszenia itp.) 

b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 

c) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia, 

d) przedstawianie do zatwierdzenia planu pracy Komisji, 



e) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki, 

f) wnioskowanie do Zarządu Okręgu o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do 

realizacji konkretnego zadania, 

g) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych, jak i wobec osób 

trzecich. 

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 

§ 5 

Komisja ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Zarządu Okręgu: 

a) współpracuje z innymi organami statutowymi Związku i jednostkami organizacyjnymi Okręgu, 

b) omawia tematy, którymi zajmują się inne komisje i które również dotyczą pozyskiwania 

środków zewnętrznych, 

c) przedstawia Zarządowi Okręgu działania i rekomendacje, 

d) zabiega o pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania Okręgu. 

§ 6 

1. Dyrektor biura Okręgu wyznacza opiekuna spośród pracowników biura osobę odpowiedzialną 

za obsługę Komisji. 

2. Opiekun z biura: 

a) wraz z przewodniczącym oraz sekretarzem przygotowuje oraz organizuje posiedzenia 

Komisji, 

b) wysyła zaproszenia w imieniu przewodniczącego na posiedzenia, 

c) przygotowuje oraz wysyła dokumenty na posiedzenia (w tym ostateczną agendę), 

d) wysyła protokół do uczestników komisji po sporządzeniu przez sekretarza i zatwierdzeniu 

przez przewodniczącego, 

e) uaktualnia dane członków, 

f) jest osobą do kontaktu dla członków komisji, 

g) przygotowuje dokumenty do realizacji należnych płatności dla członków komisji przez 

Zarząd Okręgu. 

§ 7 

1. Po każdym posiedzeniu Komisji, sporządzany jest protokół przez sekretarza komisji. 

2. Protokół zawiera: 

a) datę, miejsce i czas posiedzenia, 

b) uczestników oraz nieobecnych, 

c) ostateczny program, 

d) uwagi uczestników zgłoszone do umieszczenia w protokole, 

e) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań, 

f) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi 

za wykonanie tych działań oraz ostatecznym terminem ich wykonania. 

3. Protokół musi być przyjęty na następnym posiedzeniu komisji. 

 



§ 8 

1. Członkom komisji nie wolno ujawniać informacji uzyskanych w związku z pracami komisji.  

2. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku wewnętrznego.  

3. Dokumenty związane z działalnością Komisji są przechowywane w biurze Okręgu i odpowiada 

za nie opiekun komisji z biura. 

§ 9 

Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z wymaganym 
profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZW, innymi przepisami związkowymi 
oraz decyzjami Zarządu Okręgu. 

§ 10 

1. Stanowiska Komisji (decyzje lub opinie) są ważne tylko, gdy obecna przy głosowaniu 

(osobiście, telefonicznie, mailowo) jest ponad połowa członków z prawem głosu. 

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 wymagają zwykłej większości głosów.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

§ 11 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Zarząd Okręgu. 

  



Załącznik nr 4 do uchwały 2/9/2017 z dnia 04.09.2017 

 

 

Regulamin pracy 

Okręgowej Komisji ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

  

 

1. Komisja ds. Młodzieży, zwana dalej „Komisją” jest statutowym organem doradczo-

opiniującym Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

2. W skład Komisji wchodzą członkowie PZW powołani przez Zarząd Okręgu.  

3. Skład Komisji stanowią:  

a. przewodniczący  

b. wiceprzewodniczący     

c. sekretarz   

d. członkowie  

4. Przewodniczącym Komisji jest wiceprezes ZO ds. młodzieży.   

5. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Okręgu oraz osoby     

zaproszone, związane z rozpatrywanymi sprawami.  

6. Przewodniczący komisji reprezentuje komisję, kieruje pracami komisji i organizuje całokształt  

    działalności komisji, a w szczególności: 

1) kieruje pracą komisji, zwołuje posiedzenia komisji, przewodniczy obradom,  

2) kieruje wykonywaniem planów i programów pracy komisji, 

3) inspiruje współdziałania z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach potrzeb wędkarskich, 

4) podpisuje protokoły i korespondencję wychodzącą. 

7. Wiceprzewodniczący komisji wyznaczony przez przewodniczącego zastępuje 

przewodniczącego       w czasie jego nieobecności, realizując zadania wymienione w ust.5, pkt 1-

4, a ponadto wykonuje czynności wynikające z podziału zadań dokonanych przez komisję. 

8. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację komisji, a w szczególności: 

1) przygotowuje pisma, sprawozdania, zawiadomienia, wnioski i opinie, 

2) prowadzi protokoły z posiedzeń komisji oraz innych zebrań organizowanych przez komisję, 

3) odpowiada za obieg dokumentacji wspólnie z wyznaczonym pracownikiem z biura okręgu. 

9. Komisja realizuje zadania poprzez składanie wniosków i opinii do Zarządu Okręgu w zakresie:  

1) rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad 

koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia Związku, 

2) organizacji szkolenia młodzieży w zakresie: ochrony przyrody i środowiska wodnego, 

ryboznawstwa, metod połowu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowiązujących            

w PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym, 

3) popularyzowania sportowego połowu ryb oraz współudziału w organizowaniu zawodów 

wędkarskich, 

4) organizowania i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych przez 

zarządy kół, 

       5) przygotowania młodzieży do społecznej działalności w PZW,   

       6) rozwijania i krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży,  

       7) rozwijania i upowszechniania postaw patriotycznych, tradycji i działalności kulturalnej           

           wśród młodzieży,  

       8) wspierania młodzieży uzdolnionej,  

9) wykorzystania i popularyzowania nowoczesnych środków pozyskiwania informacji i    

    komunikowania się w pracy z młodzieżą,  

     10) pomocy w nawiązywaniu i realizowaniu międzynarodowej współpracy młodzieży,  

     11) merytorycznej pomocy w organizowaniu wędkarskiego wychowania dzieci i młodzieży,  

     12) nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi organizacjami,  

     13) propagowania ruchu wolontariackiego wśród dzieci i młodzieży, 

     14) pomocy w działalności na rzecz włączania młodzieży w realizację potrzeby środowisk  



           lokalnych i indywidualnych aspiracji młodzieży,  

     15) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  

     16) nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych w działalności młodzieżowej, 

     17) nadawania uprawnień instruktora szkolenia młodzieży, 

     18) organizacji rekreacji i wypoczynku, 

     19) podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność młodzieżową,     

     20) zmiany i uzupełnienia składu Komisji oraz zmian w regulaminie pracy. 

10. W sprawach pilnych między posiedzeniami Komisji decyzje podejmuje Przewodniczący 

Komisji.  

11. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.  

12. Ustalenia Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej      

      liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.         

13. Komisja odbywa nie mniej niż 4 posiedzenia plenarne w ciągu roku.  

14. Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi Okręgu wyniki jej działalności za rok   

      poprzedni. 

  



Załącznik nr 5 do uchwały 2/9/2017 z dnia 04.09.2017 

 

Program działania Okręgowej Komisji ds. Młodzieży ZO w Zielonej Górze na lata 2017-2020 

1. Rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad koleżeństwa i 

wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia Związku. 

2. Tworzenie warunków organizacyjnych do powoływania szkółek wędkarskich i organizacji kursów 

przygotowujących dzieci i młodzież do wędkarstwa, co przyczyni się do wzrostu liczby szkółek wędkarskich w 

okręgu i podniesienia poziomu edukacji wędkarskiej oraz wzrost liczby członków PZW. 

3. Wspieranie merytoryczne i finansowe kół w działalności edukacyjnej oraz pomoc w zakresie pozyskiwania 

środków niezbędnych do finansowania pracy z młodzieżą. 

4. Cykliczne organizowanie szkolnych i okręgowych konkursów o tematyce ekologiczno-wędkarskiej 

umożliwiające aktywizację środowisk szkolnych i włączanie ich w realizację celów statutowych  PZW. 

5.  Pomoc dla szkół i osób zainteresowanym wykorzystaniem możliwości jakie dało Rozporządzenie MEN z 
dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego, umożliwiających wprowadzenie wędkarstwa do szkół. 
 
6. Opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych wspierających 
działania kół w zakresie pracy z młodzieżą. 
 
7.  Wspieranie rozwoju młodzieżowego wędkarstwa sportowego i sportów rzutowych poprzez cykliczne 
organizowanie Okręgowych Olimpiad Wędkarskich oraz zawodów wędkarskich w ramach Młodzieżowego 
Pucharu Okręgu, a także finansowanie drużyn reprezentujących okręg na zawodach ogólnopolskich i 
strefowych. 
 
8. Działania zmierzające do udzielenia dzieciom i młodzieży możliwie najwyższych ulg w składce okręgowej w 
celu stworzenia warunków do stałego dopływu nowych członków PZW.  
 
  



Załącznik nr 6 do uchwały 2/9/2017 z dnia 04.09.2017 

 

Podstawowy program szkółki wędkarskiej 

I. Zajęcia teoretyczne 

L.p. Zakres tematyki Uwagi 

1. Bezpieczeństwo 
nad wodą 

podstawowe zasady 
bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą  
i korzystania z zasobów 
przyrody 

wybór miejscówki, 
sprzęt, technika, ubiór, 
dostosowanie 
zachowania do 
panujących warunków, 
telefony alarmowe, 
wzajemna pomoc itd. 

wykład, pogadanka, 
prezentacja 

2. Etyka wędkarska dekalog wędkarza  dyskusja, wymiana 
poglądów 

3. Regulamin 
Amatorskiego 
Połowy Ryb 

podstawowe 
wiadomości dot. zasad, 
praw i obowiązków 

 przekazywane w 
małych porcjach - 
ważniejsze treści 
muszą być 
powtarzane na wielu 
zajęciach 

4. Ryby naszych wód płoć, wzdręga, leszcz, 
krąp, karp, okoń, lin, 
węgorz, karaś, boleń, 
szczupak, sandacz, 
Jazgarz, ukleja, jelec, 
jaź, kleń, sum, brzana, 
świnka, certa, miętus  

- systematyka, 
- występowanie, 
- budowa zewnętrzna, 
- okres ochronny, 
- wymiar ochronny 
- rozród, 
- przynęty 

omawiamy 
maksymalnie dwa 
gatunki ryb na 
jednych zajęciach, 
najczęściej poprzez 
porównanie i 
wskazanie różnic np. 
płoć  - wzdręga, 
leszcz - krąp, ukleja – 
jelec, itd. 

5. Przynęty 
wędkarskie 

- naturalne, 
- sztuczne 

- rodzaje przynęt,  
- sposoby mocowania na 
haku 

rysunki, zdjęcia, 
filmy 

6. Zanęty - podstawowe typy 
zanęt, 
 - komponenty i dodatki           
zanętowe, 
- stosowane proporcje 
składników, 
- gotowe mieszanki 
 

 
 

prezentacja typów 
zanęt, pokaz „pracy” 
zanęty w naczyniu z 
wodą 

7. Ochrona 
środowiska 

zanieczyszczenia wód, 
skażenia powietrza i 
wody 

również w kontekście 
wpływu na środowisko 
stosowanych zanęt, 
przynęt i ich ilości 
(zakwaszanie wód) 

wykład, prezentacja, 
film 

8. Wędkarstwo 
spławikowe 

- pełny zestaw 
- zestaw skrócony 
- metody odległościowe 
(w tym bolońska i 
angielska) 

wskazanie zasad wyboru 
metody w zależności od 
typu łowiska ze 
wskazaniem na 
korzystanie z 
najprostszych rozwiązań 

opis metody, 
prezentacja 
multimedialna, 
zdjęcia, filmy, sprzęt 
i akcesoria  

9. Wędkarstwo podział ze względu na wady i zalety, najczęściej opis metody, 



gruntowe sposób sygnalizowania 
brań i zastosowane 
obciążenia 

popełniane błędy prezentacja 
multimedialna, 
zdjęcia, filmy, sprzęt 
i akcesoria 

10. Wędkarstwo 
spinningowe  

krótki opis metody z 
podziałem na 
stosowane przynęty 

Wybór techniki 
prowadzenia przynęty 
jako metoda na ryby 
danego gatunku 

opis metody, 
prezentacja 
multimedialna, 
zdjęcia, filmy, sprzęt 
i akcesoria 

11. Podstawowy 
sprzęt wędkarski 

siedziska, pomosty, 
podbieraki, żyłki, 
haczyki, gruntomierze, 
wypychacze, ciężarki, 
agrafki, krętliki itp. 

Wskazanie wad i zalet 
konkretnych rozwiązań 

prezentacja sprzętu, 
omówienie 
zawartości skrzynki 
wędkarskiej 

 

II. Zajęcia praktyczne (w sali i nad wodą) 

1. Węzły wędkarskie - pętelkowy 
- zderzakowy 
- baryłkowy 
- palomar  
i inne 

2. Wiązanie haków - tradycyjnie i z użyciem wiązarki 

3. Przygotowanie przyponów - przypony na wody stojące i rzeki  

4 Przygotowanie zestawów do 
bata 

- dobór żyłki, spławików, obciążenia 

5. Wyważanie zestawów - wyważanie w tubie lub na łowisku 

6. 
 

Przygotowanie i organizacja 
stanowiska wędkarskiego 

- wybór miejsca, przygotowanie i umocowanie sprzętu 

7. 
 

Przygotowanie zanęty - dobór i mieszanie składników, 
- wstępne nawilżanie, 
- korekta stanu nawilżenia 
- przecieranie przez sito 
- dodawanie ziemi lub gliny, 
- przygotowanie kul zanętowych 

8. 
 

Gruntowanie łowiska - dostosowanie zestawu do panujących warunków na łowisku, 
poszukiwanie optymalnego miejsca do położenia zanęty  

9. 
 

Zakładanie przynęt - dobór haków do rodzaju przynęty, 
- sposoby mocowania przynęt  

10. Zarzucanie zestawu - technika zarzucania zestawu batem zza pleców, z boku i z 
ręki oraz zarzucanie wędki z kołowrotkiem 

11. Nęcenie - ćwiczenie umiejętności ulokowania kul zanętowych w 
wyznaczonym miejscu 

12. Technika prezentacji przynęty - przynęta nad dnem, na dnie, przepływanka, przepływanka z 
przytrzymaniem, łowienie z opadu itp.  

13. Zacinanie ryb - moment i tempo zacinania, różnice w sygnalizowaniu brań 

14. Hol i lądowanie zdobyczy - umiejętność oddawania rybie żyłki, praca nadgarstkiem, 
ustawianie hamulca w kołowrotkach 

15. Odhaczanie i wypuszczanie   - technika stosowania wypychaczy 

16. Przechowywanie ryb w siatkach - wymogi dot. siatek do przechowywania ryb, sposób 
mocowania ich na łowisku 

17. Zakończenie wędkowania - składanie sprzętu, porządkowanie łowiska 
 

  



Załącznik nr 7 do uchwały 2/9/2017 z dnia 04.09.2017 

 

Zasady prowadzenia szkółek wędkarskich i udzielania im wsparcia finansowego 

1. Szkółki wędkarskie podlegają rejestracji w Okręgu PZW w Zielonej Górze.  

2. Oprócz formalnego zgłoszenia, osoby odpowiedzialne za działalność z młodzieżą przedkładają w okręgu 

plan pracy szkółki ze wskazaniem dat, czasu i miejsca przeprowadzenia zaplanowanych zajęć. 

3. Szkółki realizują program edukacyjny zatwierdzony przez Okręgową Komisję ds. Młodzieży. 

4. W szkółce powinna się znajdować dokumentacja z przeprowadzonych zajęć, a w szczególności:  

- imienne listy obecności, 

- zakres tematyki do zrealizowania na zajęciach, 

- konspekt lub przynajmniej plan zajęć. 

5. Szkółka korzysta ze sprzętu własnego lub powierzonego zarejestrowanego w księdze inwentarzowej. 

6. Prowadzący szkółkę mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu Okręgowej Komisji ds. Młodzieży, do 

wysokości 1000 zł rocznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zakupiony z 

dotacji sprzęt zostanie zarejestrowany w księdze inwentarzowej, a po likwidacji szkółki podlega zwrotowi do 

okręgu i może zostać przydzielony innej szkółce. 

7. Szkółki lub sekcje wędkarskie działające poza strukturami PZW mogą liczyć na dofinansowanie z funduszu 

Okręgowej Komisji ds. Młodzieży, do wysokości 500 zł rocznie, pod warunkiem podpisania umowy z Okręgiem 

PZW w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zakupiony z 

dotacji sprzęt zostanie zarejestrowany w księdze inwentarzowej, a po likwidacji szkółki lub sekcji podlega 

zwrotowi do okręgu i może zostać przydzielony innej szkółce. 

8. Sposób prowadzenia zajęć i prowadzona dokumentacja podlegają kontroli Okręgowej Komisji ds. 

Młodzieży. 

9. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję wiążącą podejmuje Zarząd 

Okręgu PZW w Zielonej Górze po zasięgnięciu opinii Okręgowej Komisji ds. Młodzieży. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.09.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 3/09/2017 

z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Okręgom Strefy I 
 

 

 

1. Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze, jako uprawniony do rybactwa, na 
podstawie art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym oraz § 37 pkt. 10 
i § 46 pkt. 27 Statutu Związku upoważnia zarządy okręgów PZW w: Jeleniej 
Górze, Legnicy, Pile, Słupsku i Wałbrzychu, należące do tzw. Strefy I,  do 
wydania w naszym imieniu zezwoleń na wędkowanie na wodach 
użytkowanych przez PZW Okręg w Zielonej Górze.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/    

 Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.09.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 4/09/2017 

z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

w sprawie nadania Medali Honorowych 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 ust. 11 Statutu PZW, nadaje Medale Honorowe „Za zasługi dla 

wędkarstwa PZW Okręg w Zielonej Górze”. 

2. Lista odznaczonych stanowi załącznik do uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

  



Załącznik do uchwały nr 4/9/2017 
 

 
Lista osób odznaczonych Medalem Honorowym „Za zasługi dla wędkarstwa PZW Okręg  
w Zielonej Górze”. 
 

1. Mirosław Kamiński 
2. Zdzisław Kowalski  
3. Mariusz Brzeziński 
4. Tomasz Łuckiewicz  
5. Henryk Jatczak 
6. Czesław Aleksandrowicz 
7. Sylwester Furman 
8. Zdzisław Horochowski 
9. Robert Jędrysiak 
10. Czesław Kołodziejczak 
11. Marian Olejniczak 
12. Edmund Weber 
13. Eugeniusz Zankowicz 
14. Jan Kanduła 
15. Józef Głowala 
16. Julian Andrzejewski 
17. Zbigniew Bohatkiewicz 
18. Katarzyna Dyzmańska-Wyrwas 
19. Władysław Paradziński 
20. Jan Taberski 
21. Eugeniusz Zawodny 
22. Maciej Zielenda 
23. Elżbieta Wrona 
24. Dorota Kołodziejczak 
25. Dariusz Czaja 
26. Sławomir Wiśniewski 
27. Wojciech Raunke 

  

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.09.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 5/09/2017 

z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla przedstawiciela 
PZW Okręg w Zielonej Górze. 

 
1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 26 statutu PZW, ustanawia pełnomocnictwo dla kol. 
Michała Szostaka, pracownika biura Okręgu PZW do reprezentowania ZO na 
spotkaniach Polskiego Towarzystwa Rybackiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/ 

Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.09.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 6/09/2017 

z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla przedstawicieli 
PZW Okręg w Zielonej Górze. 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 
podstawie § 46 pkt 26 statutu PZW, ustanawia pełnomocnictwo dla 
przedstawicieli Zarządu Koła PZW nr 3 w Lubsku: 

 kol. Elżbieta Perdoch – skarbnik Koła, 
 kol. Krzysztof Siemion – prezes Koła 

do obsługi i dysponowania rachunkiem bankowy koła PZW nr 3 w Lubsku. 

2. na podstawie § 56 pkt 16 statutu Związku, koło może podejmować czynności 

jedynie do wysokości środków własnych zatwierdzonych w budżecie koła,  

a wszelkie zobowiązania wynikłe z zawieranych umów podlegają finansowaniu  

z budżetu koła. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/    

     Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 



 
 
 
 
 
 

Zielona Góra 04.09.2017 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA 
nr 7/09/2017 

z dnia 04.09.2017 r. 

 

 

w sprawie zwiększenia kosztów budowy stanicy wędkarskiej w Lubrzy 

 

1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze na 

podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji 

Finansowej, uchwala zwiększenie kosztów budowy o kwotę 22.931,33 zł 

netto, przeznaczoną na zabezpieczenie piwnicy budynku stanicy wędkarskiej 

w Lubrzy przed zalewaniem oraz zmianami sposobu odprowadzania wód 

deszczowych. 

2. Podstawa naliczenia ww. kwoty wynika z kosztorysu robót dodatkowych. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Sekretarz                     Prezes 

      /-/         /-/    

 Robert Jędrysiak      Mirosław Kamiński 

 


