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UCHWAŁY 

ZARZĄDU OKRĘGU PZW W CHEŁMIE Z DNIA 20 MAJA 2019 r. 

Uchwały przeznaczone do publikacji zgodnie z Uchwałą ZG PZW nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 

I. Zarząd Okręgu akceptuje uchwały podjęte przez Prezydium na posiedzeniach w 

dniach  08 kwietnia i 06 maja 2019 r. 

ZO/110/2019 

Uchwałę nr 57 w sprawie przyznania na podstawie Regulaminu nadawania odznak 

honorowych i wyróżnień PZW odznaki Wzorowy Młody Wędkarz członkom Koła PZW w Woli 

Uhruskiej:  

1. Marek Kruk 

2. Eryk Kruk 

3. Kamil Kruk 

4. Igor Horszczaruk 

5. Przemysław Polak 

ZO/111/2019 

Uchwałę nr 58 w sprawie powołania komisji do prowadzenia egzaminów na kartę wędkarską 

przy kole PZW Moczykij w składzie: 

Albert Pikus 

Sławomir Korneluk 

Marek Wróblewski 

ZO/112/2019 

Uchwałę nr 59 w sprawie upoważnienia biura ZO do podjęcia starań w celu założenia 

terminalu płatniczego dla Okręgu w ramach akcji „Polska bezgotówkowa” w związku z 

możliwością bezpłatnego testowania przez okres 1,5 roku. 

ZO/113/2019 

Uchwałę nr 60 sprawie podpisania umowy dzierżawy mniejszej komory glinianek 

Horodyszcze  z M.O.S. i R. w Chełmie. 

ZO/114/2019 

Uchwałę nr 61 w sprawie przyznania odznak Wzorowy młody Wędkarz członkom Koła PZW 

Krasnystaw Miasto: 



2 
 

1. Eryk Szpakowski 

2. Alicja Smelkowska 

ZO/115/2019 

Uchwałę nr 62 w sprawie przyjęcia weryfikacji wniosków o nadanie odznak honorowych i 

wyróżnień PZW. Wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków stanowi załącznik do 

uchwały. 

ZO/116/2019 

Uchwałę nr 63 w sprawie wytypowania Kolegi Jana Tokarskiego właściciela Firmy TOKAREX 

do nadania odznaki Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego. 

ZO/117/2019 

Uchwałę nr 64 w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu wydawania zezwoleń na 

wędkowanie zorganizowanym grupom wędkarzy do połowu z brzegu na zbiorniku Wytyczno 

na odcinku od początku wału Kochanowskie na długości 3 km poprzez wprowadzenie w 

części pierwszej regulaminu punktu 7: 

7.Jeżeli po dokonaniu rezerwacji okaże się, że wyjazd nie może dojść do skutku osoba 

odpowiedzialna za grupę wędkarzy odwołuje rezerwację informując o tym wydającego 

zezwolenie tj. dyrektora biura. 

 

II. Zarząd Okręgu postanawia podjąć następujące uchwały bieżące: 

ZO/118/2019 

Zarząd Okręgu postanawia przyjąć do realizacji propozycję sposobu rozpatrzenia wniosków z 

zebrań sprawozdawczych kół PZW Okręgu w Chełmie 

ZO/119/2019 

Zarząd Okręgu postanawia podpisać umowę z Wójtem Gminy Hańsk na dzierżawę 

jez.Krychowskiego położonego w jednostce ewidencyjnej  Hańsk na działce nr  12/13 o pow. 

9,7422 ha (pow.jeziora3,97 ha) na okres od 01 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku, a następnie 

kontynuować ją w latach następnych. 

ZO/120/2019 

Zarząd Okręgu postanawia wstrzymać zarybienia zbiornika Tuligłowy do końca 2019 roku z 

powodu  śnięć ryb spowodowanych niedoborem tlenu w przydennej warstwie wody. Decyzję 

podjęto po szczegółowych badaniach wody wykonanych przez akredytowane laboratorium 

diagnostyczne. 
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ZO/121/2019 

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie postanawia zawiesić do odwołania wykonanie uchwał:           

nr 3/ZO/2017 z dnia 17 maja 2017 roku i nr 117/ZO/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w 

związku z podjęciem decyzji o  zaprzestaniu do odwołania wydawania zezwoleń na 

wędkowanie zorganizowanym grupom wędkarzy do połowu z brzegu na zbiorniku Wytyczno. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2019 roku. 


