
          Załącznik nr 1 do  protokołu nr 3 

z posiedzenia  PZO  z dnia 04.03.2017 r. 

 

Uchwała nr 6/2017 

Prezydium Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 04 marca 2017 roku 

w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. w zakresie 

prowadzenia działalności statutowej w rejonie rzeki Wisły. 

 

Na podstawie § 46 pkt. 1 w związku z § 47 pkt. 1  Statutu Polskiego Związku 

Wędkarskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na podjęcie partnerskiej współpracy z Enea Wytwarzanie Spółka z o. o.      

w Świerżach Górnych. 

§ 2 

Umowa ramowa o partnerskiej współpracy dotyczyłaby między innymi: 

1) realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz 

zwiększenia zasobności w ryby rzeki Wisły, 

2) wykonaniu pokazowego zarybienia z udziałem młodzieży i ich opiekunów, na tle 

baneru Spółki, 

3) reklamie Spółki Enea poprzez zamieszczenie znaków firmowych w serwisie 

internetowym Okręgu z podkreśleniem, że określone zadanie wykonano przy udziale 

partnera, 

4) przeprowadzeniu konkursów dla uczniów szkół nadwiślańskich z uroczystym 

wręczeniem nagród. 

§ 3 

Szczegółowy projekt umowy partnerskiej zostanie przedstawiony podczas wspólnego 

spotkania przedstawicieli Spółki Enea i Okręgu PZW w Radomiu. 

§ 4 

Upoważnia się Prezesa, Sekretarza Zarządu Okręgu oraz Dyrektora Biura i Główną Księgową 

do negocjacji warunków umowy oraz do jej zawarcia. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

    Beata Olejarz           Antoni Chmura 
 

 

 

 



          Załącznik nr 2 do  protokołu nr 3 

z posiedzenia  PZO  z dnia 04.03.2017 r. 

 

Uchwała nr 7/2017 

Prezydium Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 04 marca 2017 roku 

w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska „Wólka Magierowa” 

 

Na podstawie § 46 pkt. 1 w związku z § 47 pkt. 1  Statutu Polskiego Związku 

Wędkarskiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Łowisko „Wólka Magierowa” zostanie udostępnione dla wędkarzy prowadzący indywidualny 

połów ryb od dnia 29 kwietnia 2017 roku. 

§ 2 

Od dnia 01 kwietnia 2017 r. łowisko udostępnia się w celu rozegrania zaplanowanych 

zawodów wędkarskich. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu. 

 

§ 5 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

    Beata Olejarz           Antoni Chmura 
 

 

 

 

 

          Załącznik nr 3 do  protokołu nr 3 

z posiedzenia  PZO  z dnia 04.03.2017 r. 

 

Uchwała nr 8/2017 

Prezydium Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 04 marca 2017 roku 

w sprawie powierzenia obsługi prawnej  Okręgu PZW w Radomiu Kancelarii Radcy 

Prawnego Marzena Ciach. 

 
Uchwała NIE przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 


