
Uchwała nr 36/IX/2022/ZO 

Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg 

we Wrocławiu z dnia 26 września 2022 r. 

 

w sprawie: przedłożenia uchwał Prezydium Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we 

Wrocławiu  

 

Na podstawie § 48 ust. 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd PZW Okręg we Wrocławiu uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się bez zmian i uchyleń poniżej wymienione uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Polskiego 

Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu w dniach  25.07.2022 r., 29.08.2022 r., 1.09.2022 r. oraz 

9.09.2022 r. tj.: 

 

-   uchwałę nr 54/VII/2022/Prezydium w sprawie dofinansowania koła PZW nr 39 Okoń Strzelin, 

-   uchwałę nr 55/VII/2022/Prezydium w sprawie stada tarłowego pstrąga tęczowego w OZ Szczodre, 

-   uchwałę nr 56/VII/2022/Prezydium w sprawie zakupu sprzętu i umundurowania dla strażników SSR, 

-  uchwałę nr 57/VII/2022/Prezydium w sprawie zezwolenia na połów z jednostki pływającej na zbiorniku w 

Smolcu, 

- uchwałę nr 58/VII/2022/Prezydium w sprawie zmian w Regulaminie Zasad Zatrudniania i Wynagradzania 

PZW Okręg we Wrocławiu, 

-  uchwałę nr 60/VIII/2022/Prezydium w sprawie dofinansowania dla Klubu Seniora działającego przy kole 

PZW nr 61 Fabryczna, 

-  uchwałę nr 61/VIII/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia funduszu reprezentacyjnego, 

-  uchwałę nr 62/VIII/2022/Prezydium w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia zarządzenia nr 5/VIII/2022 

Prezesa ZO, 

-  uchwałę nr 63/VIII/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia wyboru rzeczoznawcy budowlanego,  

-  uchwałę nr 64/VIII/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia zakupu zestawów do badania wody,  

-  uchwałę nr 65/VIII/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia limitu kilometrów do wykorzystania dla 

strażników SSR,  

-  uchwałę nr 66/VIII/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia dofinasowania spotkania szkoleniowego dla 

SSR powiatu strzelińskiego,  

-  uchwałę nr 67/IX/2022/Prezydium w sprawie rozszerzenia możliwości wędkowania,  

- uchwałę nr 68/IX/2022/Prezydium w sprawie uchylenia uchwały Prezydium ZO nr 

62/VIII/2022/PREZYDIUM, 

-  uchwałę nr 69/IX/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia dodatkowych robót budowlanych w 

Sławoszowicach,  

-  uchwałę nr 70/IX/2022/Prezydium w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracownika PZW,  

-  uchwałę nr 71/IX/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia zakupu paszy dla OZ Szczodre,  

-  uchwałę nr 72/IX/2022/Prezydium w sprawie zatwierdzenia zakupu paszy dla OZ Szczodre. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

Sekretarz ZO PZW        Prezes ZO PZW 

we Wrocławiu      we Wrocławiu 

Paweł Oczachowski           Andrzej Świętach 

 

 

Głosowało: 

ZA    -  

PRZECIW   -  

WSTRZYMAŁO SIĘ  - 


