
     

Uchwała XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Zielonej Górze 

z dnia 27 lutego 2022 r. 

 

XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Zielonej Górze, po wysłuchaniu sprawozdań, 

dyskusji i rozpatrzeniu wniosków, przyjmuje uchwały w sprawie: 

1. uchwalenia porządku i zatwierdzenia regulaminu obrad XXIX OZD; 

2. zatwierdzenia sprawozdań władz i organów Okręgu; 

3. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu; 

4. ustalenia składu liczbowego Zarządu i organów Okręgu; 

5. zatwierdzenia wniosku Zarządu Okręgu na „Członków honorowych PZW”; 

6. zatwierdzenia programu działania na lata 2022-2025; 

7. wyborów władz i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze na kadencję                       

2022-2025; 

8. wyboru delegatów i ich zastępców na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów; 

9. uchylenia uchwały XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 27 kwietnia 1997 r.; 

10. uchylenia uchwały Zarządu Okręgu nr 7/11/2018 z dnia 5.11.2018; 

Uchwały stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 

Wnioski Okręgowego Zjazdu Delegatów do Zarząd Okręgu do realizacji w kadencji 2022-

2025: 

Okręgowy Zjazd Delegatów  zobowiązuje  Zarząd Okręgu do: 

1) podjęcia działań mających na celu przekształcenie do 20% łowisk  Okręgu                           

w łowiska „No kill”; 

2) podjęcia działań zmierzających do utworzenia wylęgarni narybku w ośrodkach 

zarybieniowych; 

3) zmiany zasad rozdziału środków ze sprzedaży zezwoleń okresowych  

i wydatkowania ich w sposób następujący: 40% Koło, 40% Zarząd Okręgu, 20% 

skarbnik Koła; 

4) publikowania na stronie internetowej Zarządu Okręgu informacji  

o możliwości udziału w komisjach problemowych Okręgu i możliwości zgłoszeń 

swoich przedstawicieli przez koła i kluby; 

5) zakupu komputerów dla kół Okręgu z przeprowadzeniem procedury 

przetargowej przez Okręg i sfinansowania  zakupu w wysokości  uzależnionej od 

ilości członków w kołach; 

6) ustanowienia całkowitego zakazu zabierania ryb łososiowatych (pstrąg, lipień) w 

rzece KWISA i dalej na odcinku rzeki Bóbr poniżej ujścia Kwisy (do pierwszej 



tamy); 

7) podjęcia przez Zarząd Okręgu działań mających na celu zwiększenie ilości 

zarybień drapieżnikiem; 

8) podjęcia przez Zarząd Okręgu uchwały zmierzającej do obniżenia górnych 

wymiarów ochronnych ryb; 

9) wprowadzenia ograniczenia wielkości przynęt spinningowych w terminie                        

1 stycznia do  30 kwietnia do maksymalnej długości 6 cm. 
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