
 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, dnia 2022-09-27 

L.dz. 2063/2022/Dyr.   

Zarząd Koła PZW Okręg w Zielonej 
Górze 
=wszyscy= 

 

Prezydium Zarządu Głównego PZW, uchwałą nr 37/IX/2022 z dnia 12 września 2022, określił termin 

kampanii sprawozdawczej w Kołach Polskiego Związku Wędkarskiego, w terminie od 1 października do 

31 grudnia 2022 roku. 

Jednocześnie zobowiązał Okręgi PZW do wyznaczenia terminów Walnych Zgromadzeń 

Sprawozdawczych w Kołach PZW w granicach określonego terminu. 

W związku z czym, Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze, w dniu 26 września podjął uchwałę 

zobowiązują koła PZW Okręg w Zielonej Górze do odbycia walnych zgromadzeń sprawozdawczych 

członków koła w terminie od 20 października do 31 grudnia 2022 r.  

Zgodnie z §53 Statutu PZW, w terminie uzgodnionym z Zarządem Okręgu, Zarządy Kół przygotowują 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, powiadamiając swoich członków o terminie z 21 dniowym 

wyprzedzeniem. Na zabraniu, Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński, składają swoje 

sprawozdanie z działalności za 2022 rok, natomiast do kompetencji WZK należy ich rozpatrzenie oraz 

przyjęcie bądź odrzucenie. 

Dla ułatwienia przesyłamy gotowy komplet dokumentów, zawierający projekt proponowanego 

porządku i regulaminu obrad oraz protokoły poszczególnych komisji, z których można skorzystać przy 

budowie własnych dokumentów koła, bądź przyjąć jako gotowe. 

Należy również upoważnić Zarząd Koła, do wprowadzenia zmian w budżecie koła na 2023 rok. 

Do końca października koła zobowiązane są do dostarczenia do biura Okręgu projektu preliminarza 

budżetowego na 2023 rok. Dopiero wówczas można przeprowadzić WZK i zatwierdzić budżet 

zaopiniowany przez biuro Okręgu. Założenia do opracowania budżetu, otrzymacie Państwo w osobnym 

mailu. 

Przypominamy, iż koła, które nie przeprowadzą Walnego Zgromadzenia Członków Koła  

w wyznaczonym terminie, nie będą mogły funkcjonować i ulegną likwidacji. 

Do omówienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem Okręgu, Zarządu Głównego, uchwał 

podejmowanych i spraw związkowych, należy wykorzystać przedstawiciela Okręgu wyznaczonego do 

obsługi WZK. Osoby do obsługi zostaną ustalone do końca września i podane na stronie Okręgu wraz  

z numerem telefonu do kontaktu. Przy planowaniu WZK należy uzgodnić termin planowanego 

zebrania z osobą obsługującą z ramienia ZO, a następnie powiadomić biuro Okręgu. W przypadku 

kolizji terminów, biuro przygotuje zastępstwo. Zebranie odbyte bez ustalenia terminu z obsługującym 

i bez zawiadomienia biura mogą zostać unieważnione. 



Po zakończeniu WZK koła są zobowiązane do dostarczenia do biura Okręgu, w terminie 14 dni, 

następujących dokumentów: 

1. kopia listy obecności 

2. protokół z zebrania podpisany przez przewodniczącego i sekretarza 

3. sprawozdania z działalności: Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego 

4. protokół komisji mandatowej  

5. protokół komisji uchwał i wniosków 

6. formularz obsługi zebrania 

W przypadku problemów z interpretacją zapisów, proszę o kontakt z biurem Okręgu – 68 453 73 33, 

lub mailowo na pzw@pzw.zgora.pl. 

 

 


