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  U C H W A Ł Y 

 ZARZĄDU OKRĘGU PZW W CHEŁMIE 

Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU 

 

I. Na podstawie §48 ust.2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu 
zatwierdza uchwały podjęte przez Prezydium na posiedzeniach w dniach: 
02.06.2019 r., 01.07.2019 r. i 02.09.2019 r. 

 

ZO/122/2019 

Uchwałę Nr 65 z dnia 02 czerwca 2019 r.w sprawie nadania odznaki Wzorowy Młody 
Wędkarz członkom Koła PZW przy Ch.S.M.. 

Na podstawie uchwały nr 129 ZG PZW z dnia 17.12.2011 r. Prezydium postanawia nadać 
odznaki Wzorowy Młody Wędkarz członkom uczestnikom Koła PZW przy Ch.S.M.:               
1.Gabriela Król, 2.Kuba Gardyński, 3.Marcel Moliński, 4.Michał Popek. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Osoba odpowiedzialna. – biuro ZO 

ZO/123/2019 

Uchwałę Nr 66 z dnia 02.06.2019 r.w sprawie zakupu flag związkowych z oferty ZG PZW. 

Prezydium postanawia zakupić flagi PZW w ilości:  3 szt. flag dużych w cenie netto 60,-/ szt. 
dla Okręgu oraz 30 szt. flag małych w cenie netto 20,-/szt. z przeznaczeniem dla kół. Wartość 
flag zakupionych dla kół będzie potrącona z  odpisów ich udziału w składce członkowskiej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Osoba odpowiedzialna – biuro ZO. 

ZO/124/2019 

Uchwałę Nr 67 z dnia 01.07.2019 r.w sprawie przywrócenia wydawania zezwoleń 
zorganizowanych grupom wędkarzy na wędkowanie z grobli zbiornika Wytyczno oraz 
wprowadzenia zmian do regulaminu. 

Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Prezydium postanawia 
przywrócić wydawanie zezwoleń  zorganizowanym grupom  wędkarzy na wędkowanie  z 
grobli zbiornika Wytyczno oraz zgodnie z zaleceniami PGW Wody Polskie wprowadza  zmiany 
do regulaminu: 

1) Punkt 6 „Postanowienia ogólne”: Zezwolenia wydawane są niezwłocznie przez 
dyrektora biura okręgu, który o tym fakcie każdorazowo powiadamia Nadzór Wodny  
Wód Polskich we Włodawie. 

2) Dopisanie pkt. 7: Jeżeli po dokonaniu rezerwacji okaże się, że wyjazd nie może dojść 
do skutku osoba odpowiedzialna za grupę odwołuje rezerwację informując o tym 
wydającego zezwolenie tj. dyrektora biura. 
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Uchwała weszła w życie z dniem 02.07.2019 r. po akceptacji jej treści  uzyskanej podczas 
rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez dyrektora biura. osoba odpowiedzialna – 
dyrektor biura. 

ZO/125/2019 

Uchwałę Nr 68 z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na 

zbiorniku wodnym Staw. 

Na podstawie §47 pkt.10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, w związku z bardzo 
niskim stanem wody w zbiorniku Staw spowodowanym suszą oraz awarią urządzenia 
piętrzącego Prezydium postanawia wprowadzić całkowity zakaz wędkowania. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Osoba odpowiedzialna – biuro ZO 

ZO/126/2019 

Uchwałę Nr 69 z dnia 02.09.2019 r. w sprawie podpisania umowy z Gminą Hańsk dotyczącej 
dzierżawy jez.Krychowskiego. 

Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu 
zatwierdza treść umowy podpisanej z Gminą Hańsk dotyczącej dzierżawy jez.Krychowskiego 
(pow.3,9713 ha) położonego na działce nr 12/13 o pow.9,7422 ha. 

Umowę zawarto na okres od 01.09.2019 r. do 30.04.2022 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Osoby odpowiedzialne- Prezes ZO i Sekretarz ZO. 

ZO/127/2019 

Uchwałę Nr 70 z dnia 02.09.2019 r. w  sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej 
okręgowej i uzupełniającej na ochronę   i  zagospodarowanie wód oraz składek okresowych 
za wędkowanie na 2020 rok. 

Na podstawie §47 pkt. 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Prezydium postanawia 
ustalić wysokość  składek członkowskich okręgowej i uzupełniającej na ochronę i 
zagospodarowanie wód oraz składek okresowych na rok 2020 w wysokościach 
obowiązujących w roku 2019. 

Załącznik – tabela składek na rok 2020. 

 

 

II. Zarząd Okręgu postanawia podjąć uchwały bieżące: 

ZO/128/2019 

Na podstawie §47 pkt.10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego  Zarząd Okręgu 

postanawia dofinansować Koło PZW Krasnystaw Miasto  z funduszu ochrony i 
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zagospodarowania wód  na pokrycie kosztów remontu drogi dojazdowej do zbiornika 

Tuligłowy. 

ZO/129/2019 

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie po dokonaniu odbioru obiektu „Wiata rekreacyjna z grillem i 

podręcznym magazynem”  zlokalizowanego na działce nr 398/2 w Bytyniu, gm.Wola Uhruska 

zatwierdza: 

1. Koszt projektu budowlanego. 

2. Koszty wykonania wiaty na podstawie wystawionej faktury przez  wykonawcę. 

 


