
UCHWAŁY 

ZARZĄDU  OKRĘGU  PZW  W  CHEŁMIE Z  DNIA  16 GRUDNIA 2019 r. 

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

roku 

I. Na podstawie §48 ust.1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu 

zatwierdza uchwały Prezydium podjęte na posiedzeniach w dniach: 07.10.2019 r., 

04.11.2019 r. i 02.12.2019 r. 

ZO/130/2019 

Uchwałę nr 71 z dnia 07.10.2019 roku w sprawie uzupełnienia składów Kapitanatu 

Sportowego i Radu ds.Młodzieży. 

Na podstawie §47 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Prezydium postanawia powołać 

do Kapitanatu Sportowego Kol.Marka Sawę z Wojskowego Koła PZW oraz do Rady 

ds.Młodzieży Kol. Mariolę Szparkowską z Koła PZW Krasnystaw Miasto. 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ZO ds.Sportu i Młodzieży. 

ZO/131/2019 

Uchwałę nr 72 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie likwidacji Koła PZW Moczykije InteGracja z 

dniem 31 grudnia 2019 r. 

Na podstawie § 67 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zgodnie z Procedurą 

powoływania i likwidacji kół PZW Okręgu Chełmskiego Prezydium z dniem 31 grudnia 2019 r. 

postanawia przeprowadzić likwidację Koła PZW Moczykije InteGracja ze względu na nie 

spełnienie warunku określonego w pkt. 3 Procedury dotyczącego nie osiągnięcia stanu 

członkostwa w liczbie minimum 50 członków. 

Zgodnie z dyspozycją § 67 pkt. 3 Statutu na podstawie pkt. 7 p.pkt. a) i b) Procedury środki 

finansowe pozostałe na koncie koła będą przekazane na fundusz statutowy Zarządu Okręgu 

PZW w Chełmie, zaś składniki majątkowe w postaci wyposażenia powinny być przekazane do 

biura ZO. 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwały po zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu: biuro 

ZO, Wiceprezes ZO ds.organizacyjnych. 

ZO/132/2019 

Uchwałę nr 73 Prezydium z dnia 04.11.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 68 z dnia 

02.09.2019 r. zatwierdzonej uchwała Zarządu Okręgu nr 125 z dnia 16.09.2019 r. i 

przywrócenia możliwości wędkowania.  



Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego w związku z 

opanowaniem sytuacji na zbiorniku Staw związanej z wypływem wody przez uszkodzony 

mnich spustowy Prezydium postanawia uchylić uchwałę nr 68 z dnia 02.09.2019 r. 

zatwierdzoną uchwałą nr 125 Zarządu Okręgu z dnia 16.09.2019 r. i przywrócić możliwość 

wędkowania. Ze względu na to, że poziom wody nie jest wciąż wystarczający wędkowanie do 

końca 2019 roku odbywać się może według zasady „No Kill”. 

 Odpowiedzialne za wykonanie uchwały jest biuro Okręgu. 

Wejście w życie uchwały nastąpiło po uzyskaniu telefonicznej zgody wszystkich członków 

Zarządu Okręgu. 

 ZO/133/2019 

Uchwałę nr 74 Prezydium w sprawie rozdzielenia wpływów ze sprzedaży znaczków z 

tzw.”uśmieszkiem”. 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Prezydium postanawia 

rozdzielić wpływy  uzyskane ze sprzedaży znaczków na młodzież z tzw. „uśmieszkiem”. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialne jest biuro ZO. 

 ZO/134/2019 

Uchwałę nr 75   Prezydium z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 

budżetowego Zarządu Okręgu na rok 2020. 

Zgodnie z §47 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Prezydium zatwierdza projekt 

preliminarza budżetowego Zarządu Okręgu PZW w Chełmie na rok 2020 z planowanym 

wynikiem finansowym dodatnim w wysokości + 3.241,50,- złotych.  

Osoby odpowiedzialne: Skarbnik ZO, główny księgowy. 

 ZO/135/2019 

Uchwałę nr 76 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu 

Okręgu na rok 2020. 

Na podstawie §47 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Prezydium zatwierdza 

projekt planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na rok 2020.  

Osoby odpowiedzialne: Wiceprezes ds. organizacyjnych, biuro ZO. 

 

  

 



ZO/136/2019 

Uchwałę nr 77 Prezydium z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia warunków 

uprawiania amatorskiego połowu ryb. 

Realizując uchwałę ZG PZW nr 172/IX/2019 z dnia 20 września 2019 roku Prezydium 

zatwierdza warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach uprawnionego do 

rybactwa Okręgu PZW w Chełmie.  

Podstawa prawna: art.7.2a Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku z 

późn. zmianami Dz.U. z 2019 roku, poz. 2168. 

Osoby odpowiedzialne biuro ZO 

ZO/137/2019 

Uchwałę nr 78 Prezydium z dnia 02.12.2019 r. ws. zwiększenia funduszu nagród dla 

pracowników biura Okręgu. 

Odpowiedzialni za wykonanie uchwały: skarbnik ZO, dyrektor i główny księgowy. 

ZO/138/2019 

Uchwałę nr 79 Prezydium z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zakupu 2 przyczep do łodzi. 

Prezydium postanawia zakupić 2 przyczepy do łodzi z funduszu statutowego Okręgu i 

przekazać w użytkowanie społecznej straży rybackiej kół Sieja Włodawa i Wola Uhruska. 

Odpowiedzialni za wykonanie: biuro Okręgu PZW. 

 

II. Plenum postanawia podjąć następujące uchwały bieżące: 

ZO/139/2019 

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

postanawia wprowadzić od 01 stycznia 2020 roku odpłatność w kwocie 2,- złote za 

zezwolenie  zawierające wykaz wód Okręgu, rejestr amatorskich połowów ryb oraz zasady 

wędkowania na wodach uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW w Chełmie. 

Osoby odpowiedzialne: Biuro Zarządu Okręgu 


