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Uchwały przeznaczone do publikacji Uchwałą Nr 97 Prezydium ZG PZW z dnia 25.01.2016 r. 

 

   U C H W A Ł Y 

ZARZĄDU  OKRĘGU  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO  W  CHEŁMIE 

Z  DNIA  05  LUTEGO  2018  ROKU 

 

I. Uchwały zatwierdzające  uchwały  Prezydium  Z.O. z dnia 08 stycznia 2018 r.: 

Nr 37/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 26 Prezydium  w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
budżetowego działalności sportowej na rok 2018  oraz zobowiązania do jego realizacji  
Kapitanatu Sportowego pod nadzorem Wiceprezesa ZO Kol.Waldemara Tomczaka. 

Nr 38/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 27 Prezydium w sprawie zatwierdzenia terminarza 
imprez i zawodów okręgowych na rok 2018 i zobowiązania Wiceprezesa ZO Waldemara 
Tomczaka do nadzoru nad jego realizacją. 

Nr 38/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 28 Prezydium podjętą na podstawie §37 Statutu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez Okręg 
PZW w Lublinie zbiornika w Majdanie Zahorodyńskim położonego na terenie gminy 
Siedliszcze n/Wieprzem. 

Nr 39/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 29 Prezydium w sprawie zatwierdzenia zasad 
funkcjonowania łowiska „No kill” na gliniance małej w Horodyszczu zgodnie z załącznikiem tj. 
treścią tablic informacyjnych. 

II. Uchwała Zarządu Okręgu z dnia 15 stycznia 2018 roku. 

Nr 40/ZO/2018 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie na podstawie § 65 Statutu 
Polskiego Związku Wędkarskiego upoważnia: 

Kolegę Ryszarda Kowalskiego - Prezesa 

oraz Kolegę Kazimierza Kowalczuka – Skarbnika 

do prowadzenia rozmów i podpisania umowy dzierżawy działki nr 398/2  w obrębie Wsi 
Bytyń w Gminie Wola Uhruska z władzami gminy Wola Uhruska. 

 



2 
 

III.  Uchwały Zarządu Okręgu z dnia 05 lutego 2018 roku. 

 

Nr 41/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr  30 Prezydium z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny kwoty 236,- złotych z funduszu Koła 
PZW w Dorohusku na rzecz XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

42/ZO/2018 

Na podstawie §47 pkt.6 Statutu PZW  Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego             
w Chełmie po przeanalizowaniu kompletu sprawozdawczości finansowej za rok 2017                
i zapoznaniu się  z opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej postanawia : 

1)  Zatwierdzić łączne sprawozdanie finansowe  Zarządu Okręgu  i kół Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Chełmie za rok 2017 obejmujące bilans, rachunek wyników, zmiany 
w kapitałach i funduszach własnych oraz informację dodatkową z planowanym 
wynikiem finansowym: 

                         Zarząd Okręgu  - wynik dodatni                         74.251,08   złotych 

                         zarządy kół        - wynik dodatni                         10.431,69   złotych 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Nr 43/ZO/2018 

Na podstawie §47 pkt.7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego             
w Chełmie postanawia przyjąć do realizacji całościowy budżet na rok 2018 zamykający się 
planowanym wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 5.355,22,- oraz zatwierdzić budżety 
jednostkowe z planowanymi wynikami finansowymi: 

Zarządu Okręgu  - wynik dodatni       1.827,40,- 

              zarządów kół      - wynik dodatni       3.527,82,- 

Przychody i koszty znajdują odzwierciedlenie w jednostkowych budżetach Zarządu Okręgu      
i kół oraz zbiorczym druku budżetowym  PF-3 na 2018 rok. 

Nr 44/ZO/2018 

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie zatwierdza informację z działalności kół PZW w roku 2017. 

Nr 45/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza wyniki rankingu działalności organizacyjnej kół za rok 2017 
zgodnie z zestawieniami  przedłożonymi  przez Komisję Organizacyjną. Tabela zawierająca 
szczegółowe wyniki stanowi załącznik do uchwały. 
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Nr 46/ZO/2018 

Zarząd Okręgu  przyjmuje wniosek Komendanta Społecznej Straży Rybackiej ZO PZW w 
Chełmie i  zatwierdza do realizacji wykaz nagród pieniężnych dla kół za zarekwirowany sprzęt 
kłusowniczy i ujawnionych sprawców kłusownictwa w 2017 roku na kwotę 9.227,- złotych. 

Nr 47/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza zakup oraz montaż gazowego pieca c.o. w budynku biura okręgu. 

Nr 48/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia wystąpić do Zarządu Województwa Lubelskiego o rozszerzenie 
istniejącego okresowego obrębu ochronnego od 01 listopada do 30 kwietnia (od znaku 
granicznego 993 do znaku granicznego 995) w Okopach w gm.Dorohusk o odcinek od znaku 
granicznego 995 do znaku granicznego 999. Decyzja jest spowodowana występującymi tam 
nasilonymi przypadkami połowów kłusowniczych na tzw.”szarpaka”. 


