Załącznik nr 1 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 32/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu.
Na podstawie § 48 ust. 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Zatwierdza bez zmian i uchyleń poniżej wymienione uchwały podjęte na posiedzeniu
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w miesiącu listopadzie
1) Nr 24/2019 z dnia 16 listopada 2019 r w sprawie wprowadzenia sprzedaży składek i
opłat okresowych przez platformę e-zezwolenia
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Sekretarz Zarządu Okręgu:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

Załącznik nr 2 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 33/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 07 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały Prezydium Zarządu Okręgu nr 121/80 z dnia 05.05.1980 r.

Na podstawie § 47 pkt 9 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Zmienia punkt 1 uchwały w taki sposób, że :
- zmianie ulega nazwa Koła PZW Radom ,, Ikar” przy Jednostce Wojskowej Nr 5051 w
Radomiu
- po zmianie otrzymuje ona brzmienie: Koło PZW Nr 23 ,,IKAR” przy Jednostce Wojskowej w
Radomiu.
§2
Wykonanie uchwały powierza Wiceprezesowi ZO ds. organizacyjnych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Sekretarz Zarządu Okręgu

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 3 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 34/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia kalendarza zawodów okręgowych na rok 2020.
Na podstawie § 47 pkt 1.16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Zatwierdza kalendarz zawodów okręgowych na rok 2020 stanowiący załącznik do uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ZO ds. Sportu i Młodzieży.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020
roku.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Wiceprezes ZO
Sportu i Młodzieży
Jarosław Łoziński

Prezes Zarządu Okręgu ds.

Antoni Chmura

Data

1

26.01

I i II Tura Podlodowych Mistrzostw Okręgu

mistrzowskie

Siczki/Pionki

2

09.02

III i IV Tura Podlodowych Mistrzostw Okręgu

mistrzowskie

Jagodno

3

26.04

I Tura Spławikowych Mistrzostw Okręgu Puchar Edmunda GUTKIEWICZA

GPx
mistrzowskie

Jastrząb

4

03.05

I Tura Spinningowych Mistrzostw Okręgu Puchar OKS (z brzegu)

GPx
mistrzowskie

Białobrzegi

5

10.05

II Tura Spławikowych Mistrzostw Okręgu

GPx
mistrzowskie

Drzewica

6

06 -07.06

Feederowe Mistrzostwa Okręgu I i II tura o
Puchar Posła Ziemi Radomskiej Pana Konrada
FRYSZTAKA

GPx
mistrzowskie

Jagodno

7

20 - 21.06

I i II Tura Spinningowych Mistrzostw Okręgu
Teamów – Puchar Klubu Sandacz (z łodzi)

GPx
mistrzowskie

Domaniów

8

02.08

II Tura Spinningowych Mistrzostw Okręgu Puchar rz. Pilica (z brzegu)

GPx Okręgu

Przybyszew

15.08

Ogólnopolskie Zawody Niepełnosprawnych
w Wędkarstwie Feederowym pod patronatem
Prezesa Zarządu Okręgu

otwarte

Jagodno

otwarte
mistrzowskie

Jagodno

otwarte

Siczki
Jastrząb

9

Rodzaj zawodów

Typ

Miejsce zawodów

Lp.

podstawowe

10 27 – 30.08

Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Karpiowym
- Puchar Klubu Karpiowego Radom

11

30.08

Okręgowe Zawody Dzieci i Młodzieży Wędkarskie Pożegnanie Wakacji

12

13.09

Towarzyskie Spławikowe Zawody Okręgowe –
Puchar Prezesa ZO

GPx Okręgu

13

20.09

Towarzyskie Spławikowe Zawody Okręgowe –
Memoriał Małgorzaty Wesołowskiej

otwarte

14

27.09

Towarzyskie Feederowe Zawody Okręgowe Puchar OKS

GPx Okręgu

Domaniów

15

04.10

Towarzyskie Spinningowe Zawody Okręgowe –
Puchar rz. Wisła (z brzegu)

GPx Okręgu

Kolonia
Nadwiślańska

16

18.10

Towarzyskie Spinningowe Zawody Okręgowe
Teamów - Puchar OKS (z łodzi)

GPx Okręgu

Sulejów

Jastrząb

uwagi

Załącznik nr 4 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 35/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu zbiornika Jagodno.
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin zbiornika Jagodno, który jest łowiskiem no kill (nie zabijaj) i catch
and release (złów i wypuść).
§2
Regulamin stanowi załącznik do uchwały, treść obowiązującego regulaminu zostanie
umieszczona na stronie internetowej okręgu oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych
nad brzegami zbiornika.
§3
Traci moc uchwała ZO nr 5/2019 z dnia 2 lutego 2019 roku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu, nadzór nad wykonaniem
uchwały Wiceprezesowi ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020
roku.
§6
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Wiceprezes ZO ds. Zagospodarowania
i Ochrony Wód
Andrzej Lipiński

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

REGULAMIN ŁOWISKA
no kill (nie zabijaj) i catch and release (złów i wypuść)
ustanowionego na zbiorniku Jagodno.
§
§
§

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§

Użytkownikiem rybackim łowiska jest Okręg PZW w Radomiu.
Łowisko dostępne jest dla osób posiadających kartę wędkarską oraz zezwolenie na
amatorski połów ryb w Okręgu PZW w Radomiu.
Łowisko funkcjonuje w formule i na zasadzie łowiska no kill „nie zabijaj” i catch and
release „złów i wypuść” tzn. rybę po złowieniu należy wypuścić, z zachowaniem należytej
staranności w sposób nie pogarszający znacząco jej kondycji zdrowotnej.
Połów wg zasady no kill „nie zabijaj” i catch and release „złów i wypuść” nie dotyczy
gatunków inwazyjnych: trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty. Po
złowieniu nie wolno ich wpuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem użytkownika.
Wędkarz zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków
ryb oraz podbieraka.
Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
Obowiązuje zakaz używania chwytaków szczypcowych do podbierania ryb.
Wędkarze łowiący metodą karpiową zobowiązani są do posiadania mat karpiowych oraz
środka odkażającego.
Dopuszcza się wywożenie przynęt i zanęt modelem zdalnie pływającym w wędkarstwie
karpiowym.
Metodą spinningową można łowić w obrębie wolnych stanowisk, zachowując odległość od
innych wędkujących min. 25 m. z brzegu lub brodząc.
Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinny odbywać się w taki sposób, aby nie
przeszkadzać innym wędkującym.
Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m. od
zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed
rozpoczęciem wędkowania. Jest również zobowiązany wysprzątać swoje stanowisko
wędkarskie po zakończeniu wędkowania, a śmieci zabrać ze sobą z łowiska.
Biwakowanie może odbywać się w miejscach wyznaczonych i za zgodą zarządcy terenu.
Jeśli na terenie prywatnym - za zgodą właściciela gruntu.
Namioty należy rozstawiać w sposób umożliwiający niezakłócony przejazd służbom
ratunkowym.
Okręg PZW w Radomiu zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez
wędkarskich po uprzednim zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Okręgu.
Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli mają być na nim rozgrywane
zawody sportowe.
Okręg PZW w Radomiu zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zezwoleń
w przyszłości osobom nie przestrzegającym regulaminu łowiska.
Osoby uprawnione przez Okręg jak i funkcjonariusze służb: PSR, Policja i Straż Leśna,
SSR mają prawo do: kontroli samochodów, namiotów i bagaży w przypadku podejrzenia
kradzieży ryb – zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz wypraszania z terenu łowiska
w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży - bez
możliwości zwrotu należności za wykupione zezwolenie.
Zabrania się:
1) zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska (za wyjątkiem ryb inwazyjnych
wyszczególnionych w punkcie 4 regulaminu). Kradzież lub zabicie ryb jest
równoznaczne z automatyczną utratą i unieważnieniem zezwolenia na połów bez

zwrotu kosztów zezwolenia oraz odmową jego uzyskania w przyszłości, lub
wystąpienia na drogę prawną,
2) przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych,
3) połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. „filet”,
4) połowu ryb metodą spinningową w okresie od 01 stycznia do 31 maja,
5) wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika
(odległość w linii brzegowej),
6) połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku,
7) połowu ryb w rozlewisku położonym przy prawym brzegu zbiornika Jagodno, na
wysokości ptasiej wyspy, stanowiącym miejsce tarliskowe dla oraz ostoję dla innych
zwierząt i organizmów wodnych,
8) połowu ryb w rzece Wiązownica, na odcinkach powyżej i poniżej zbiornika (zasady
określone w Zezwoleniu na amatorski połów ryb).
9) wrzucania zepsutej zanęty do wody,
10) połowu metodą podlodową nie dotyczy organizacji zawodów okręgowych
dyscyplinie podlodowej,
11) wzniecania ognia i wrzucania niedopałków papierosów do wody.
12) posiadania ryb złowionych na innym łowisku.
22. Zawody wędkarskie odbywające się na łowisku odbywają się wg Zasad Organizacji Sportu
Wędkarskiego.
23. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie skierowanie sprawy do sądu
koleżeńskiego i zakazem wędkowania na zbiorniku Jagodno.
24. Okręg PZW w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy
pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
25. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
zapisane w zasadach prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW
w
Radomiu, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu

Załącznik nr 5 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 36/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: sprzedaży samochodu Volkswagen transporter T5 BITDI.
Na podstawie § 47 pkt 1,13 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Postanawia ogłosić przetarg nieograniczony ustny w celu zbycia samochodu marki Volkswagen
transporter T5 BITDI rok produkcji 2011, stanowiący własność Okręgu PZW w Radomiu.
§2
Powołuje komisję przetargową w osobach:
1. Jarosław Łoziński
2. Ireneusz Frydrych
3. Jan Boruch
4. Jacek Błędowski
§3
Zatwierdza regulamin przetargu stanowiący załącznik do uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręg, nadzór nad wykonaniem
uchwały Wiceprezesowi ZO ds. organizacyjnych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§6
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Sekretarz Zarządu Okręgu:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
USTNEGO

1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wystawionego do sprzedaży mienia, należy
wpłacić na rachunek bankowy Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Radomiu nr 38
1240 5703 1111 0000 4905 5674 do dnia …………2019 r. podając w tytule „wadium na
przetarg w dniu ……….2019 r. z podaniem rodzaj pojazdu”
2. Przed rozpoczęciem przetargu jego uczestnicy przedkładają przewodniczącemu komisji
dowód wpłaty wadium.
3. Przetarg rozpoczyna się od wywołania ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,- zł (dwadzieścia złotych).
5. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował
cenę wyższą.
6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień.
7. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
zamyka przetarg i udziela przebicia uczestnikowi przetargu, który zaoferował najwyższą cenę.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Osobie wygrywającej przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia,
pozostałym osobom wpłacone wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni.
10. Wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy oferent odmówi podpisania umowy
sprzedaży przedmiotu przetargu lub nie dokona wpłaty wynikającej z podpisanej umowy.
11. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez kupującego
wpłaty wylicytowanej kwoty zakupu .
12. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

Załącznik nr 7 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 37/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku

w sprawie: likwidacji Koła PZW nr 32 ZPT Radom.
Na podstawie § 47 pkt 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. oraz uchwały 37/2018 Zarządu Okręgu z dnia
8.12.2018
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:

§1
Postanawia o likwidacji z dniem 31 grudnia 2019 roku Koła PZW nr 32 ZPR w Radomiu.

§2
Zasoby dokumentacyjne likwidowanego Koła PZW należy niezwłocznie przekazać do biura Zarządu
Okręgu PZW do dnia 31 stycznia 2019 roku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Zarządu Okręgu oraz głównemu księgowemu biura
Zarządu Okręgu
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Sekretarz Zarządu Okręgu:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

Załącznik nr 6 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 38/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia porozumień o współpracy między okręgami PZW.
Na podstawie § 47 pkt 1,28 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Zatwierdza współpracę między okręgami w zakresie realizacji celów statutowych pomiędzy
Okręgiem Polskiego związku Wędkarskiego w Radomiu a:
- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu
- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach
- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy
- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu
- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach
- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Piotrkowie Trybunalskim
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręg, nadzór nad wykonaniem
uchwały Wiceprezesowi ZO ds. zagospodarowania i ochrony wód.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Sekretarz Zarządu Okręgu

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 8 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 39/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu PZW na I
półrocze 2020 r.
Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW z dnia15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:

§1
Zatwierdza terminarz i tematykę posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Radomiu
pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

na

§2
Wykonanie uchwały powierza Prezesowi ZO PZW.

§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:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

Załącznik do uchwały nr 39/2019
z dnia 7.12.2019 r.

Terminarz i tematyka posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW w 2020 roku

Terminy posiedzeń

Prezydium ZO PZW

11 stycznia; 8 lutego; 7 marca, 4 kwietnia;
9 maja; 6 czerwca

Zarząd Okręgu PZW

7 marca; 6 czerwca

Tematy wiodące posiedzeń

Prezydium ZO PZW:

11 stycznia (sobota)
- przyjęcie planów pracy komisji problemowych
- informacja z działalności rzecznika dyscyplinarnego Okręgu za rok 2019
- informacja z działalności sądu koleżeńskiego Okręgu za rok 2019
- informacja z działalności okręgowej komisji rewizyjnej za rok 2019
- sprawy bieżące.

8 lutego (sobota)
- współpraca w dziedzinie ochrony wód z uprawnionymi organami, z PSR i Policją w powiatach
- Okręgu informacja z działalności biura ZG PZW za 2019 r. w aspekcie realizacji uchwał i wniosków
podejmowanych przez władze i organy Okręgu
- sprawy bieżące.

7 marca (sobota)
- omówienie budżetu Związku na 2020 r.,
- omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w kołach przez kol Jana Borucha w zakresie
stosowania przepisów RODO
- sprawy bieżące.

4 kwietnia (sobota)
- sprawy bieżące.

9 maja (sobota)
- omówienie sprawozdania finansowego za 2019 r.,
- omówienie planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego na II półrocze
2020 r.
- sprawy bieżące.

6 czerwca (sobota)
- analiza działalności organizacyjnej i finansowej jednostek terenowych Okręgu w 2019
- ocena wykonania zarybień obwodów rybackich i wód pozaobwodowych w pierwszym kwartale
2020 r.,
- sprawy bieżące.
Zarząd Okręg PZW:

7 marca (sobota)
- uchwalenie budżetu Związku na 2020 r.,
- informacja z działalności rzecznika dyscyplinarnego ZO, informacja z działalności OSK i OKR
- sprawy bieżące.

6 czerwca (sobota)
- sprawy bieżące

Uwaga:
W zależności od bieżących potrzeb: tematyka i terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.

Załącznik nr 9 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 07.12.2019 r.

Uchwała nr 40/2020
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.
Na podstawie § 47 pkt 1,27 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
W związku z wnioskiem Zarządu Koła PZW nr 3 w Drzewicy udziela pełnomocnictwa dla
Prezesa Zarządu Koła kol. Ziemowita Jaciubka oraz Sekretarza Zarządu Koła kol. Dariusza
Zarębskiego do reprezentowania Zarządu Okręgu PZW w Radomiu wobec Urzędu Miasta w
Drzewicy w celu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości tzw. ”Dom Wędkarza”
§2
Pełnomocnictwo stanowi załącznik do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi ZO PZW w Radomiu.
§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:

Sekretarz Zarządu Okręgu

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Radom, dn. 7 grudnia 2019 r

Znak:

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie uchwały nr 39/2019 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Radomiu z dnia 7 grudnia 2019 r podjętej na wniosek Zarządu Koła PZW nr 3 w Drzewicy –
udziela pełnomocnictwa Panu Ziemowitowi Jaciubkowi Pesel

XXXXXXXXXXX

– Prezesowi

Zarządu Koła PZW nr 3 W Drzewicy oraz
Panu Dariuszowi Zarębskiemu Pesel

XXXXXXXXXXX

– Sekretarzowi Zarządu Koła nr 3 w

Drzewicy do reprezentowania Zarządu Okręgu PZW w Radomiu wobec Urzędu Miasta w
Drzewicy i upoważnia ich do zawarcia umowy użyczenia nieruchomości .

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Sekretarz Zarządu Okręgu

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 10 do protokołu nr 4
z posiedzenia ZO z dnia 7.12.2019 r.

Uchwała nr 41/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie: wysokości diet dla członków ZO PZW w Radomiu pełniących funkcje społeczne we
władzach i organach Okręgu.

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

