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ZASADY PRZEPROWADZANIA WALNYCH

ZGROMADZE Ń S PRAWOZDAWCZYC H

czŁQNKoW KoŁ zA2014 RoK

Warszawa, listopad 2014 r,



UCIIWAŁA Nl 62lZ.1.1fr1 4

Zanądu Okęgu Maz. Polskiąo Zwiąku Wędkarskiąo
z 17listopada1ll4r.

w sprawie płzyjęcla ,,Zasad pzeprowadzania Walnych Zgromadzeń sprawozdawczych członków kd

za2014rokĆ.

Na podstawie § 46 p. 10 Statutu PZW Zarzfi Okręgu Mazowieckiąo PZW zatwierdza 
"Zasady

pzeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczych członków kołza2014 r.', które stanowiązĘcznik

do niniejszejuchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

::,Wk,



Załącznik do Uchwały Nr 62lZ.1.12014 z 17 listopada2014 r,

ZASADY PRZEPROWADZANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ
SPRAWOZDAWCZYCH CZŁONKOW KOŁ PZW.

Zgodnie z § 53 p. 3 i 4 Statutu PZW ustala się, że wszystkie koła pzeprowadzą od 1 stycznia do 31

marca 2015 r. Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze za2014 rok

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze nalezy pzeprowadzić zgodnie z niżeiokreślonymizasadami:

. nalezy wybrać pzewodniczącego, sekretaza i prezydium zgromadzenia sprawozdawczego,

. należy wybrać komisje: uchwał i wnioskow, mandatową (wyborczą i skrutacyjną - w razie potzeby),

o w drodze głosowania,przyjąć poządek i regulamin obrad,
. sprawozdanie za działalnośc w minionym roku składa 7arząd, komisja Rewizyjna i sąd koleżeński koła,

. sprawozdania powinny obejmować działalnośó statutową organizacyjną i finansowązarządu i organow

koła,
o nalezy omowió realizację uchwał i wnioskow podjętych na popzednim walnym zgromadzeniu

Koła, w dyskusji nalezy ocenić działalność w minionym roku Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Kolezeńskiego koła,

o pzedstawió iomowić projekt planu pracy koła ipreliminarza budzetowego na 2015 r.

Powinien on obejmować wszystkie aspekty działalności organizacyjnej, spońowej, ochrony

i zagospodarowania wod oraz Vacy z młodziezą. Podstawą do opracowania jest dokument pt. "Założenia

do opracowania preliminaza budżetowego kół Okręgu Mazowieckiego",
o uczestników walnego zgromadzenia sprawozdawczego należy zapoznać z uchwałą zG dotyczącą

wysokości składek członkowskich i ulg na 2015 r,, oraz uchwałą ZO w sprawie składek i ulg na

zagospodarowanie i ochronę wód, warunkami zezwoleń wędkarskich, zasadami wędkowania oraz
zmianami i nowościami w dziedzinie spraw organizacyjnych, spońowych, finansowych i innych

dziedzinach działalności pzw,
. w trybie uchwał zatwierdzió plan pracy i preliminaz budzetowy na 2015 r., wnioski pod adresem

Zanądów: Głownego, Okręgu i Koła.

o o terminie i miejscu walnego zgromadzenia członkowie koła powinni byó powiadomieni nie póżniĄniż21
dni pzed jego odbyciem, aZarząd Okręgu do 14 dni (w formie pisemnej).

Projekt preliminaza budzetowego należy dostarczyć na 10 dni pzed terminem Walnego Zgromadzenia

koła do biura ZO, w celu jego zaopiniowania przez dział finansowo - księgowy, działĄący w tym zakresie

z upowaznieniaZO Maz. PZW.

Dokumentację z Walnych Zgromadzeń nalĘ przekazać do Biura Zanądu Okręgu
w niepzekraczalnym terminie do 14 dni roboczych po jego pzeprowadzeniu.
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Dokumentacja z Walnego Zgromadzenia członków koł zebrania musizawieraó:

protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego koła,
sprawozdanie zarządu, komisji Rewizyjnej i sądu koleżeńskiego koła,
listę uczestników zgromadzenia, potwierdzonąpodpisami uczeŚtniczących członków koła,
zatwierdzonY uchwałą plan pracy zawieĘący zamiezenia w dzńlności organizacyjnej, spońowej,
ochronY i zagospodarowania wód, pracy z młoOŻieząoraz działalności schronisrońej, 

-
zatwierdzonY uchwałą Preliminaz budżetowy koła opracowany na podstawie załazónpzekazanych przez
Zarząd Okręgu,
uchwały, wnioski i postulaty kierowane do ZG i ZO,
wykazzmian we władzach iorganach koła,

ZmianY w składach komisji egzaminacyjnych i adresach korespondencyjnych koła nalezy na piśmie złożyć
w niepzekraczalnym terminie do 1§ kwietnia.

ZARąD oKRĘGU MMoWlEcKlEGo
POLsKlEGo ZW|ĘKU WĘDMR§K|EGo
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