
UCHWAŁA ZO PZW Z 21 MAJA 2018 R. 

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

 

I. Uchwały zatwierdzające  uchwały Prezydium podjęte na posiedzeniach w 

dniach: 05.03, 09.04. i 07.05. 2018 roku. 

Nr 51/ZO/2018 

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie zatwierdza uchwałę nr 31 Prezydium z dnia 05.03.2018 roku 

w sprawie zmian w tabeli składek na rok 2018 dotyczących opłat dla wędkarzy 

niezrzeszonych. 

Nr 52/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 32 Prezydium z dnia 05.03.2018 r. w sprawie 

sfinansowania zakupu wapna w ilości 28 worków ( po 25 kg) do wapnowania zbiorników 

torfianka w Rudzie Hucie (13 szt.)  i starorzecza Pompka w Woli Uhruskiej (15 szt.). 

Nr 53/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 33 Prezydium z dnia 05.03.2018 r. dotyczącą zakupu 

50 kg środka Aquacalgon 401 w firmie EKO-TBA Sp. z o.o. do zastosowania na zbiorniku w 

Tuligłowach i starorzeczu Pompka w Woli Uhruskiej. 

Nr 54/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 35 Prezydium z dnia 09.04.2018 r. w sprawie 

podpisania umów 3 letnich na dwukrotną w ciągu roku konserwację zbiorników retencyjnych 

i zlecić jej wykonanie konserwatorom na zbiornikach: 

Wytyczno  

Zahajki  

Dubienka  

Żółtańce  

Stanków  

Staw  

Lubańka  

Tuligłowy  



Uchwała nr 55/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 36 Prezydium z dnia 09.04.2018 roku w sprawie 

dofinansowania zakupu silnika do łodzi dla społecznej straży rybackiej Koła PZW w Urszulinie 

oraz zobowiązania społecznej straży rybackiej tego koła do podjęcia starań w kierunku 

intensyfikacji kontroli wędkujących. 

Uchwała nr 56/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia zatwierdzić uchwałę nr 38 Prezydium z dnia 07.05.2018 roku w 

sprawie sfinansowania zakupu drewna dębowego do wymiany konstrukcji pomostów na 

torfiance w Rudzie Hucie przez Koło Sazan. 

II. Uchwały podjęte przez Zarząd Okręgu na posiedzeniu w dniu 21 maja 2018 r. 

 

Uchwała nr 57/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia zatwierdzić informację o sposobie rozpatrzenia wniosków               

z zebrań sprawozdawczych kół i przyjąć do realizacji. 

Uchwała nr 58/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia zatwierdzić wnioski o nadanie odznak honorowych i wyróżnień 

PZW zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały. 

Uchwała nr 59/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza umowę dzierżawy działki nr 398/2 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Bytyń na terenie gminy Wola Uhruska z Gminą Wola Uhruska o łącznej 

powierzchni 0,24 ha na okres od 01.05.2018 r. do 30.05.2033 r. 

Uchwała nr 60/ZO/2018 – realizację uchwały wstrzymano do posiedzenia ZO w m-cu 

wrześniu 2018 r. 

Uchwała nr 61/ZO/2018 

Zarząd Okręgu  akceptuje wystąpienie do Wójta Gminy Dorohusk o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy dotyczącej przeniesienia na tzw. drugi cypel 6 szt. pomostów do 

cumowania środków pływających oraz  wykonanie slipu do wodowania łodzi. Koszt 

wykonania prac i zakupu materiałów będzie pokryty z funduszu ZO. 

 

 

 



Uchwała nr 62/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza decyzję Prezydium podjętą na wniosek koła Krasnystaw Miasto w 

sprawie sfinansowania zakupu materiałów na ścianę kontenera ustawionego w Tuligłowach. 

Uchwała nr 63/ZO/2018 

Zarząd Okręgu zatwierdza sfinansowanie na wniosek Koła Ceramik Krasnystaw kosztów 

transportu kontenerów na zbiornik Lubańka oraz zbiornik Tuligłowy. 

Uchwała nr 64/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia sfinansować  zakup zastaw metalowych zamontowanych przez 

wędkarzy Koła Włodawa na śluzie na rzece Tarasience . 

Uchwała nr 65/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia dofinansować remont i budowę nowego odcinka drogi do rzeki 

Bug w Woli Uhruskiej wykonywanych przez Urząd Gminy. 

Uchwała nr 66/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia dofinansować zakup specjalistycznej przyczepki do transportu 

łodzi  z przeznaczeniem do użytkowania w czasie kontroli wód przez Koło PZW we Włodawie. 

Uchwała nr 67/ZO/2018 

Na wniosek Kapitanatu Sportowego Zarząd Okręgu postanawia ustalić wysokość stawki 

odpłatności za korzystanie z posiłków przez osoby towarzyszące w czasie zawodów 

okręgowych na kwotę 15,- złotych za osobę. 


