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Występując w imieniu PZW Okręg w Rzeszowie przypominam, że w ciągu 14 dni od Zebrania 

Sprawozdawczego Koła za rok 2022, do Biura Zarządu Okręgu powinny być dostarczone: 

 

- porządek obrad, 

- sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, 

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła, 

- sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła, 

- sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Koła, 

- plan działania Koła na rok 2023, 

- plan zawodów wędkarskich, imprez, wycieczek, szkoleń organizowanych przez Koło w 2023 r., 

- protokół z Zebrania Sprawozdawczego, 

- protokół Komisji Uchwał i Wniosków, 

- kopia listy obecności. 

 

Jednocześnie przesyłamy druk sprawozdania z działalności Koła za rok 2022 w formie ankiety                

z prośbą o jego wypełnienie i dostarczenie do Biura Okręgu wraz z w/w dokumentami. 

 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w komplecie według powyższego wykazu. 

 

Stwierdzenie braków w komplecie dokumentów spowoduje nie przyjęcie ich przez Okręg. 

Prosimy o rzetelne i dokładne przygotowanie w/w dokumentacji Koła. 
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Uprzejmie informuję, że uchwały podjęte w trakcie zebrań sprawozdawczych, w których 

treści znajdą się zapisy „zobowiązać Zarząd Okręgu…” zostaną przez Zarząd Okręgu uchylone jako 

niemające podstaw prawnych (Koło może wnioskować do Zarządu Okręgu, ale nie może Okręgu do 

czegokolwiek zobowiązywać). Jednocześnie przypominamy, że uchwały podjęte w trakcie zebrania     

o treści :”wystąpić do Zarządu Okręgu…” zawarte w protokole Komisji Uchwał i Wniosków  

zobowiązują Zarząd Koła do wystąpienia z pisemnym wnioskiem dotyczącym podjętej na zebraniu 

sprawozdawczym uchwały. 

Ponadto przypominam, że Zebrania Sprawozdawcze Kół ( zgodnie z wytycznymi ZG PZW w 

Warszawie) powinny się odbyć w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

Zarządy Kół powinny poinformować członków Kół oraz Zarząd Okręgu o terminie i miejscu 

zebrania, z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. 

 

Ze względu na możliwość obsługi przez Członków Zarządu Okręgu Walnych Zgromadzeń Kół 

w ciągu jednego dnia mogą się odbyć maksymalnie 4 takie zgromadzenia. W związku z powyższym 

terminy zebrań powinny być uzgadniane z Biurem Zarządu Okręgu gdyż decyduje kolejność zgłoszeń. 

   

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 


