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UCHWAŁY 

ZARZĄDU  OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W CHEŁMIE Z DNIA 

21 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

Uchwały przeznaczone do publikacji zgodnie z Uchwałą ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

I. Na podstawie §48 ust.1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwały Prezydium podjęte na 

posiedzeniach w dniach: 08 czerwca, 06 lipca i 07 września 2020 roku. 

 

Uchwała nr ZO/161/2020 

W sprawie zmiany uchwały nr 90 Prezydium  z dnia 11 maja 2020 r. 

Uchwałę  nr 91 Prezydium z dnia 08 czerwca 2020 r. dotyczącą zmiany uchwały 

nr 90 Prezydium z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu 

wędkowania na zbiorniku Żółtańce i udostepnienia zbiornika wędkarzom do 

wędkowania od dnia 15 czerwca 2020 r. 

Podstawa prawna: §47 pkt.10 Statutu PZW. 

Uchwała nr ZO/162/2020 

W sprawie uruchomienia funduszu nagród dla pracowników biura.  

Uchwałę nr 92 Prezydium z dnia 08 czerwca 2020 r. dotyczącą  uruchomienia 

drugiej transzy funduszu nagród do podziału dla pracowników biura. 

Podstawa prawna: §47 pkt.10 Statutu PZW. 

Uchwała nr ZO/163/2020 

Dotyczącą przedłużenia umowy dzierżawy torfianek w Dubecznie. 

Uchwałę nr 93 Prezydium z dnia 06 lipca 2020 r. dotyczącą  aprobowania treści 

umowy z Gminą Hańsk  dotyczącej dalszej dzierżawy torfianek w Dubecznie 

zawartej do dnia 30 kwietnia 2023 roku z czynszem dzierżawnym określonym  

na 1 dt żyta za 1ha. 

Podstawa prawna: §47 pkt.13 Statutu PZW 
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Uchwała nr ZO/164/2020 

W sprawie ustalenia projektu wysokości składek na 2021 rok. 

Uchwałę nr 94 Prezydium z dnia 07 września 2020 roku dotyczącą ustalenia 

propozycji wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie 

wód, składki uzupełniającej oraz składek okresowych dla członków PZW i osób 

niezrzeszonych na 2021 rok. 

Podstawa prawna: §47 , pkt. 8 Statutu PZW. 

Załącznik – tabela składek i opłat na 2021 rok. 

Uchwała nr ZO/165/2020 

W sprawie pokrycia kosztów rejestracji oraz ubezpieczenia przyczepki 

samochodowej. 

Uchwałę nr  95 Prezydium z dnia 07 września 2020 roku dotyczącą pokrycia 

kosztów ubezpieczenia  oraz rejestracji przyczepki samochodowej zakupionej 

przez Koło PZW przy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Podstawa prawna: §47 pkt.10 Statutu PZW. 

Uchwała nr ZO/166/2020 

W sprawie dofinansowania kół PZW. 

Uchwałę nr 96 Prezydium z dnia 07 września 2020 roku dotyczącą udzielenia 

dofinansowania kołom PZW: 

Rejowiec Fabryczny Miasto –  na zakup materiałów do budowy wiaty na działce 

PZW w Pawłowie. 

Dubeczno –  na zakup materiałów do wykończenia budowy zadaszenia nad 

jez.Krychowskim. 

Podstawa prawna: §47 pkt.10 Statutu PZW. 

Uchwała nr ZO/167/2020 

W sprawie przekazania środków do Fundacji „Serduszko” z Katowic. 

Uchwałę nr 97 Prezydium z dnia 07 września 2020 r. dotycząca przekazania 

kwoty 300,- złotych do Fundacji „Serduszko” z Katowic jako pomoc finansową 

dla chorych dzieci. 
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Podstawa prawna:§47 pkt.10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

II. Zarząd Okręgu  postanawia podjąć uchwały bieżące: 

Uchwała nr ZO/168/2020 

W sprawie dorybienia w cyklu 3 letnim zbiornika dużego Żółtańce oraz jeziora 

Glinki w obwodzie rybackim nr 2 rz.Bug (po uzyskaniu zgody od PGW Wody 

Polskie RZGW w Lublinie) po śnięciach ryb jakie miały miejsce w m-cach maju        

i lipcu 2020 r. 

a) Zarybienie roczne w kolejnych latach 2020, 2021 i 2022: 

Zbiornik Żółtańce 

Karp koczek  – dodatkowo o 100 kg 

Lin – dodatkowo o  50 kg 

Karaś pospolity kroczek – dodatkowo o 100 kg 

Szczupak narybek jesienny – dodatkowo o 50 kg 

Okoń tarlak – w zależności od możliwości zakupu 

Jezioro Glinki 

Sandacz narybek jesienny – dodatkowo o 50 kg tj. do 100 kg 

Szczupak narybek jesienny – 30 kg (nie ma w operacie) 

Okoń tarlak – 20 kg (nie ma w operacie) 

b) Zwiększenie zarybienia jez.Glinki do dawek maksymalnych określonych w 

operacie rybackim: 

Karp kroczek o 100 kg tj. do 200 kg 

Lin kroczek o 30 kg tj. do 80 kg 

Karaś pospolity kroczek o 50 kg tj. do 100 kg 

Podstawa prawna: §47 pkt.15 Statutu PZW 
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Uchwała nr ZO/169/2020 

W sprawie zwiększenia wysokości opłaty startowej dla zawodników – seniorów 

biorących udział w okręgowych zawodach wędkarskich o 10,- złotych tj. do 30,- 

złotych od zawodnika.  

Podstawa prawna: §47 pkt.10 Statutu PZW. 

 

 


