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Załącznik do uchwały  nr 1/3/2019 ZO PZW z 04.03.2019 r. 

 

Regulamin Organizacyjny Rejonu 
Okręgu PZW Zielona Góra 

 

§ 1 

1. Rejony PZW Okręgu Zielona Góra, zwane dalej Rejonami, powoływane są w celu ujednolicenia 
działań oraz przyspieszenia przepływu informacji między Zarządem Okręgu,  
a Kołami Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

2. Uchwałę w sprawie utworzenia, zmiany struktury lub likwidacji Rejonu podejmuje Zarząd 
Okręgu z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych Kół. 

3. Rejon tworzony jest  spośród sąsiadujących ze sobą terytorialnie Kół PZW i podlega Zarządowi 
Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

§ 2 

1. Rejon koordynuje działalność Kół PZW wchodzących w jego skład, w szczególności 
w zakresie  prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej  na przydzielonych wodach, 
prowadzenia łowisk i stanic wędkarskich, organizacji zawodów wędkarskich i utworzenia 
wspólnego międzykołowego sądu koleżeńskiego.  

2. Rada Rejonu ma prawo składać wnioski Zarządowi Okręgu we wszystkich sprawach 
dotyczących Rejonu oraz mogą wyrażać opinie w sprawach zgłoszonych przez koła PZW 
wchodzące w skład Rejonu. 

§ 3 

Przynależność kół do Rejonu określa uchwała Zarządu Okręgu o utworzeniu Rejonu. Koła graniczne 
mogą wskazać do którego z Rejonów chcą należeć, a także wnioskować o zmianę przynależności 
do innego sąsiadującego Rejonu. Koło PZW może przynależeć tylko do jednego Rejonu. 

§ 4 

1. Władzami Rejonu są Zebranie Prezesów Kół i Rada Rejonu. 

2. Najwyższą władzą w Rejonie jest Zebranie Prezesów Kół, które zwołuje się w zależności od 
potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz do roku 

3. W Zebraniu Prezesów Kół uczestniczą: 

1) z głosem decydującym - Prezesi Kół lub przedstawiciele  oddelegowani  przez Zarządy Kół  
wchodzących w skład Rejonu – po jednym z każdego Koła,  
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2) z głosem doradczym - członkowie władz i organów Okręgu, Dyrektor biura Okręgu lub 
jego przedstawiciel, Komendant Powiatowy SSR, rzecznik dyscyplinarny i prasowy, 
przewodniczący Sądów Międzykołowych, a w zebraniu w roku wyborczym również 
delegaci z kół Rejonu na Okręgowy Zjazd Delegatów. 

4. Do kompetencji Zebrania Prezesów Kół Rejonu należy: 

1) wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Rejonu, 

2) uchwalenie preliminarza budżetowego Rejonu, 

3) przyjęcie planu pracy Rejonu, 

4) przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Rejonu za rok poprzedni, 

5) wnioskowanie do ZO w sprawie pozyskania nowych wód lub rezygnacji z dalszego 
wykorzystywania ( dzierżawienia ) wód oraz proponowanie opiekunów wody, 

6) proponowanie kandydatów do władz i organów Okręgu w trakcie kampanii wyborczej 
przed Okręgowym Zjazdem Delegatów. 

7) zapoznanie się ze sprawozdaniem z rocznej działalności SSR w Rejonie, 

8) ustalanie szczegółowych zasad funkcjonowania Zebrania Prezesów Kół i Rady Rejonu. 

5. Zebranie Prezesów Kół zwołuje Rada Rejonu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
1/3 Kół wchodzących w skład Rejonu lub na wniosek Zarządu Okręgu. 

6. Uchwały Zebrania Prezesów Kół zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 50%  członków .  

7. Wybory do Rady Rejonu odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że Zebranie podejmie 
decyzję o głosowaniu jawnym. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Prezesom Kół  
i  przedstawicielom  oddelegowanym do udziału w Zebraniu Prezesów Kół   przez Zarządy Kół  
wchodzących w skład Rejonu. 

§ 5 

1. Funkcję koordynatora i organizatora pracy Kół w Rejonie pełni Rada Rejonu wybrana spośród 
Prezesów Kół lub delegowanych na ich wniosek innych członków PZW. 

2. Rada Rejonu składa się z: 

1) Przewodniczącego Rady, 

2) Zastępcy Przewodniczącego Rady, 

3) Skarbnika, 

4) Sekretarza, 

5) od 1 do 5 członków. 

3. Do kompetencji Rady Rejonu należy: 

1) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego Rejonu i przedstawianie go do 
uchwalenia przez Zebranie Prezesów Kół, 
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2) przygotowywanie projektu planu pracy Rejonu i przedstawianie go do przyjęcia na Zebraniu 
Prezesów Kół, 

3)  realizowanie planu pracy Rejonu,  w szczególności organizowanie imprez sportowych  
w Rejonie, prowadzenie pracy z młodzieżą i szkoleń dla działaczy, 

4) koordynowanie i organizowanie innych wspólnych działań Kół wchodzących w skład 
Rejonu, 

5) opiniowanie wniosków Kół kierowanych pod adresem Zarządu Okręgu  o dofinansowanie 
zadań statutowych, 

6) współpraca i pomoc w działaniu SSR w Rejonie, w szczególności współpraca  
z Komendantem Powiatowym SSR, 

7) wnioskowanie do Zarządu Okręgu  o okresowe wyłączenie z wędkowania wód w Rejonie 
PZW, 

8) składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Rejonu na posiedzeniach 
sprawozdawczych Zebrania Prezesów Kół, 

9) prowadzenie dokumentacji Rejonu: finansowej, organizacyjnej, sportowej, dot. ochrony  
i zagospodarowania wód, 

10) przyjmowanie i opiniowanie wniosków na odznaczenia i wyróżnienia w ramach 
posiadanych limitów, 

11)  proponowanie i opiniowanie kandydata na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży 
Rybackiej. 

4. Kadencja Rady Rejonu trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją statutowych władz i organów 
Związku. 

5. Uchwały Rady Rejonu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% 
członków. Uchwały muszą być zgodne z przepisami prawa, statutem PZW i przepisami 
wewnętrznymi Związku. 

§ 6 

1. Budżet Rejonu tworzy się z: 

1) procentowego odpisu z części składki członkowskiej PZW pozostającej w  dyspozycji 
Okręgu, ustalonej w aktualnie obowiązującej uchwale Zarządu Okręgu  
na podstawie  liczby członków Kół w danym Rejonie  wg stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, 

2) wpłat Kół na zadania wspólne realizowane przez Rejon, 

3) środków przekazanych przez Zarząd Okręgu na dofinansowanie zadań realizowanych przez 
Rejon. 

4) środków pozyskanych spoza PZW. 

3. Realizatorem budżetu jest Rada Rejonu. 
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4. Skarbnik ma obowiązek składania do Biura Okręgu raportów finansowych co najmniej raz na 
kwartał. 

5. Działalność finansowa Rady Rejonu podlega kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Statut PZW oraz 
uchwały  Zarząd Okręgu w Zielonej Górze. 

 


