
 

  

Uchwała nr 21/2021  

Zarządu Okręgu  

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

z dnia 28 sierpnia 2021 r.  

  

w sprawie: zwołania XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Radomiu oraz 

określenia terminów prac przygotowawczych 

    

Na podstawie § 41, 47 pkt 3 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., uchwały ZG PZW nr 

350/7/2021 z dnia 30 lipca 2021 r, uchwały ZO PZW w Radomiu nr 17/2021 z dnia 26   

czerwca 2021 r w związku z art.10 pkt 1b,1c,1e,1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach/Ustawa 

z dnia 7.04.1989 DZ.U z 2019 poz.713 i z 2020 poz. 695, w związku zaistniałymi 

nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi z Ustawy z dnia 2.03.2020r o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych  /DZ.U 2020 poz.374/ 

 

 Zarządu Okręgu  

 Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

uchwala:    

§ 1  

Zwołuje XIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Radomiu na dzień 30 stycznia 2022 roku 

§ 2  

Określa terminy prac przygotowawczych do XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów  PZW w 

Radomiu :  

- Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze w kołach Okręgu PZW w Radomiu 

odbędą się w terminie od 01 września 2021 r. do 12 grudnia 2021 r. włącznie  

§ 3 

W granicach terminów określonych w  § 2 Zarząd Koła PZW zobowiązany jest do 

wyznaczenia terminu w porozumieniu z Zarządem Okręgu Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego zgodnie z  § 54 ust.5 Statutu PZW  

§ 4 

Zadania i szczegółowe terminy prac przygotowawczych do XIII OZD PZW w Radomiu 

określa załącznik do uchwały 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowe 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:  

 

    

Sekretarz Zarządu Okręgu                                                       Prezes Zarządu Okręgu:  

                                                            

     Beata Olejarz                  Antoni Chmura 



        Załącznik do uchwały nr 21/2021 

ZO PZW w Radomiu 

 

Zadania i terminy prac przygotowawczych do XIII OZD PZW w Radomiu 

1. Zarządy Kół PZW ustalą w porozumieniu z Zarządem Okręgu terminy Walnych 

Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych, które powinny odbyć się od 1 września 

2021 roku do 12 grudnia 2021 roku włącznie 

1) Zarząd Okręgu w miarę możliwości zapewni udział swojego przedstawiciela w 

walnych zgromadzeniach członków kół 

2) Regulamin wyborczy walnego zgromadzenia koła musi spełniać wymagania 

określone w § 8 do § 11 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW i Ordynacji 

wyborczej 

2. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego w kole należy dostarczyć do biura ZO następujące 

materiały: 

a) protokół Walnego Zgromadzenia 

b) uchwały Walnego Zgromadzenia 

c) kwestionariusz delegata na OZD oraz zastępcy delegata 

d) wykaz władz i organów koła wg załączonego wzoru 

 

3. Materiały przygotowane przez ZO PZW dla delegatów na OZD, łącznie z  

zawiadomieniem o miejscu i terminie Zjazdu, zostaną zgodnie z § 41 ust.2 Statutu 

przekazane delegatom na 21 dni przed terminem Zjazdu. 

 

4. Liczbę delegatów reprezentujących koło na OZD ustala się na podstawie 

sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

 


