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U C H W A Ł Y 

ZARZĄDU  OKRĘGU  PZW  W  CHEŁMIE Z  DNIA  04  LUTEGO 2019 r. 

                  Przeznaczone do publikacji zgodnie z uchwała ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

I. Zarząd Okręgu akceptuje uchwały Prezydium ZO PZW z dnia 07 stycznia 2019 r. 

ZO/90/2019 

Uchwałę nr 54 zatwierdzającą projekt preliminarza budżetowego działalności sportowej na rok 2019. 

ZO/91/2019 

Uchwałę nr 55 w sprawie zatwierdzenia kalendarza zawodów okręgowych na rok 2019                                   

i zobowiązania Wiceprezesa ZO Waldemara Tomczaka do nadzoru nad jego realizacją. 

II. Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 04 lutego 2019 r. 

ZO/92/2019 

Zarząd Okręgu postanawia:  

a)  anulować Uchwałę nr 56 podjętą przez Prezydium na podstawie §47 pkt.9 Statutu Polskiego 

Związku Wędkarskiego oraz §1 pkt.4 Regulaminu organizacyjnego koła i sekcji dotyczącą 

rozwiązania Koła PZW Karaś w Białopolu z powodu  zaniku działalności organizacyjnej 

określonej w §57 Statutu. 

b) Zorganizować niezwłocznie spotkanie wędkarzy z terenu gminy Białopole w celu 

reaktywowania działalności koła PZW Karaś w Białopolu. 

ZO/93/2019 

Zarząd Okręgu przyjmuje informację z działalności kół PZW za rok 2018. 

ZO/94/2019 

Zarząd Okręgu zatwierdza wyniki rankingu działalności organizacyjnej kół PZW za rok 2018. 

ZO/95/2019 

Zarząd Okręgu zatwierdza preliminarze budżetowe kół wykazujące: 

Po stronie     przychodów kwotę -                        147.227,60 

Po stronie kosztów kwotę  -                                   137.118,40 

Z planowanym wynikiem finansowym dodatnim  10.109,20 
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ZO/96/2019 

Na podstawie uchwał ZG PZW nr 82/XII/2018 i 83/XII/2018 dotyczących przekazania na własność 

Okręgu PZW w Chełmie mienia ogólnozwiązkowego w postaci działki z jez. Słone i działki na której 

znajduje się posesja i budynek biura Okręgu Zarząd Okręgu postanawia przystąpić do dalszej 

procedury związanej z wprowadzeniem zmian zapisów w księgach wieczystych. 

ZO/97/2019 

Zarząd Okręgu zatwierdza przekazanie darowizny przez Zarząd Koła PZW w Dorohusku w kwocie 

233,- złote pochodzącej ze zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

ZO/98/2019 

Zarząd Okręgu postanawia podjąć decyzję o ujęciu diet skarbników za 2018 rok po stronie kosztów 

Okręgu, a w 2019 roku zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.10.2017 

r. wypłaconymi dietami dla skarbników zostaną obciążone koszty organizacyjne kół.  

ZO/99/2019 

Zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.10.2017 roku w sprawie zasad 
zwrotu kosztów podróży i wypłat diet członkom PZW pełniącym funkcje społeczne lub wykonującym 
zlecone zadania statutowe na podstawie §2 pkt.1 w/w uchwały Zarząd Okręgu ustala   5 % na 
sfinansowanie wypłaconych diet za czynności społeczne w kołach z całkowitych przychodów ze 
składki członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 

Ustala się wysokość 1 diety dla skarbników kół na rok 2019 na kwotę 150,- złotych. 

 


