
Załącznik nr 1 do protokołu nr 11 

Z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022 r. 

 

 

Uchwała nr 44/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 03.12.2022 r. 

 

w sprawie: Powołania na członka Straży Ochrony Wód Okręgu PZW w Radomiu. 

 

Na podstawie § 47 pkt. 10, 15, Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. 

Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

uchwala: 

 

§1 

Powołuje kol. Kazimierza Kacperskiego na członka Straży Ochrony Wód celem realizacji spoczywających 

na Okręgu obowiązków w zakresie ochrony wód Okręgu. 

 
§2 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu : 

 

  

Sekretarz Zarządu Okręgu:                  Prezes Zarządu Okręgu: 

 

 

Mieczysław Kaim                           Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do protokołu nr 11 

Z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022 r. 

 

 

Uchwała nr 45/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 03.12.2022 r. 

 

w sprawie: wysokości składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Radomiu. 

 

Na podstawie § 47 pkt. 10, 15, Statutu PZW  

z dnia 15.03.2017r. 

Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

uchwala: 

 

§1 

Niżej wymienionych członków SSR i SOW w Radomiu za wybitne zaangażowanie w ochronę wód w 

powiecie radomskim: 

 

1. Jacek Wojcieszek 

2. Damian Szewczyk 

3. Paweł Zagóra 

4. Dominik Neska 

5. Łukasz Gut 

6. Damian Łodej 

7. Przemysław Misztal 

8. Jarosław Osiński 

9. Michał Gniaździński 

10. Dariusz Wożyński 

 

Upoważnia się do wniesienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2023 w 

wysokości 1 zł. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu : 

 

  

Sekretarz Zarządu Okręgu:                  Prezes Zarządu Okręgu: 

 

 

Mieczysław Kaim                           Antoni Chmura 

 

 

 



Załącznik nr 3 do protokołu nr 11 

z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022 r. 

 

Uchwała nr 46/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie: rozliczania kosztów stałych Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

         w Radomiu w roku 2023. 

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

 

 
Załącznik nr 4 do protokołu nr 11 

z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022 r. 

 

Uchwała nr 47/XIII/2022 
Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia funduszu diet dla działaczy Okręgu oraz Kół Polskiego Związku 

        Wędkarskiego w Radomiu na rok 2023. 

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

Załącznik nr 5 do protokołu nr 11 

z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022 r. 

 

Uchwała nr 48/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących 

        funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu PZW 

        w Radomiu w roku 2023. 

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

Załącznik nr 6 do protokołu nr 11 

z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022 r. 

 

Uchwała nr 49/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu budżetu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

         w Radomiu na rok 2023. 

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

 
 



Załącznik nr 7 do protokołu nr 11 

z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022 r. 

 

Uchwała nr 50/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie: rocznego rozliczenia kół i skarbników, przygotowania preliminarzy 

        budżetowych kół na rok następny oraz rozliczeń w roku 2023. 

 

Na podstawie § 47 pkt 19 i 20 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego  

z dnia 15.03.2017r.,  

Zarząd Okręgu PZW w Radomiu 

uchwala: 

 

 

 

§ 1 

Ustala się następujące terminy dla rozliczeń finansowych:  

1) Rozliczenie skarbników kół PZW z pobranych i sprzedanych znaków za rok 2023 następuje 

w terminie do dnia 20 października 2023r. 

2) Termin rozliczenia się poszczególnych skarbników kół ustala Główny Księgowy Biura Zarządu 

Okręgu. 

3) Zestawienie pobrania, sprzedaży i zwrotu znaków sprawdza i potwierdza  Komisja Rewizyjna  oraz 

Prezes Koła. 

4) Preliminarze budżetowe na rok następny (2024) opracowuje Zarząd Koła w terminie do dnia 31 

października 2023r. 

5) Podpisane przez Skarbnika i Prezesa Preliminarze budżetowe należy złożyć w Biurze Zarządu 

Okręgu w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 21 listopada 2023r. 

6) Pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu preliminarz budżetowy koła podlega uchwaleniu na 

walnych zgromadzeniach sprawozdawczych w terminie do dnia 31 grudnia 2023r. 

7) W preliminarzu na 2024r. należy przeznaczyć kwotę min 4 % udziałów koła na edukację dzieci i 

młodzieży oraz 10% na ochronę wód. Diety skarbników oraz innych członków władz i organów 

kół należy zaplanować w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych przychodów ze składki 

członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki na ochronę i zagospodarowanie wód. O 

wysokości procentowej diet dla władz i organów koła zadecyduje Zarząd Okręgu podejmując w  tej 

sprawie odpowiednią uchwałę. 

8) Pozostałe rozliczenia materiałowo – finansowe przeprowadza się w następujących terminach: 

- protokół spisu z natury  materiałów  i wyposażenia na dzień 30 listopada 2023r. 

- protokół ze stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023r. ( w tym  potwierdzenie stanu 

środków na rachunku bankowym ) 

- raport finansowy za m-c grudzień 2023r. wraz z ww. protokołami, należy złożyć w Biurze Zarządu 

Okręgu do dnia 10 stycznia 2024 roku. 

                                                            

 

§ 2 

1) Wszystkie dokumenty finansowe o których mowa w  § 1 sprawdzone i zatwierdzone przez 

Głównego Księgowego Biura Zarządu Okręgu powinny być przedstawione i omówione  na walnych 

zgromadzeniach sprawozdawczych członków kół PZW, które powinny odbyć się w terminie do 31 

grudnia 2023r. 

2) Warunkiem zwołania walnych zgromadzeń sprawozdawczych w kołach jest terminowe rozliczenie 

finansowe koła z Zarządem Okręgu na warunkach opisanych w § 1. 



3) Zarządy kół zobligowane są do pisemnego poinformowania Zarządu Okręgu o zwoływanych 

walnych zebraniach sprawozdawczych w kołach w terminie 14 dni przed planowaną datą ich 

odbycia. 

4) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się do przedłużenia terminu zwołania walnego 

zgromadzenia sprawozdawczego członków koła, po wcześniejszym pozytywnym rozpatrzeniu przez 

Zarząd Okręgu pisemnego wniosku Zarządu koła w tej sprawie. 

                                                                     

§ 3 

Ustala się następujące terminy rozliczeń finansowych skarbników kół w 2023r.: 

1) Składanie okresowych raportów finansowych: 

- w kołach, które na koniec roku 2022 osiągnęły stan liczebny członków 200 i więcej, skarbnicy są 

zobligowani do składania raportów finansowych za okresy miesięczne w terminie do 10. dnia 

następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym, 

- w pozostałych kołach dopuszcza się do rozliczeń kwartalnych w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po rozliczanym kwartale, 

2) Skarbnicy wszystkich kół zobligowani są do bieżącego rozliczania list ze sprzedanych znaków oraz 

wpłat do kasy Okręgu lub na jego rachunek bankowy kwot wynikających z tych list w terminie 7 dni 

od daty zakończenia sporządzania listy, 

3) Wszystkie koła PZW dokonują częściowego rozliczenia z pobranych i sprzedanych znaków na dzień 

30 kwietnia 2023r. do dnia 15 maja 2023r., oraz końcowego rozliczenia do dnia 20 października 

2023r., 

4) Zestawienie pobrania, sprzedaży i zwrotu znaków sprawdza i potwierdza  Komisja Rewizyjna  oraz 

Prezes Koła. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 5 

Uchwała  podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu :                 Prezes Zarządu Okręgu: 

 

 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Załącznik nr 8 do protokołu nr 11 

                             z posiedzenia ZO z dnia 03.12.2022r. 

 

Uchwała nr 51/XII/2022   

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 grudnia 2022 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia terminarza i planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Radomiu na I półrocze 

2023 r. 

 

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza terminarz i tematykę posiedzeń  Zarządu Okręgu PZW w Radomiu na I półrocze 2023 roku w 

brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Zarządu Okręgu PZW w Radomiu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu 

 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

Mieczysław Kaim                                            Antoni Chmura 

 

 

 

 



 

  Załącznik do uchwały nr 51/XII/2022 z posiedzenia Zarządu Okręgu w Radomiu 

                              z dnia 03.12.2022r. 

 

 

Terminarz i plan pracy Zarządu Okręgu PZW w Radomiu na I półrocze 2022 roku r. 

 

1. 16 Stycznia 2023 

2. 13 Lutego 2023 

3. 13 Marca 2023 

3. 3 Kwietnia 2023 

4. 8 Maja 2023 

5. 17 Czerwca 2023 

 

 

 

 


