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UCHWAŁY ZARZĄDU  OKRĘGU  PZW  W CHEŁMIE Z  DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU 

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

I. Zarząd Okręgu akceptuje uchwały Prezydium podjęte na posiedzeniach w 

dniach: 08.10.2018 r., 05.11.2018 r. i 03.12.2018 r. 

ZO/74/2018 

Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 43 Prezydium w sprawie przyznania nagród 

pracownikom biura  z okazji 40 rocznicy powołania Okręgu Chełmskiego. 

ZO/75/2018 

Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 44 Prezydium w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

sędziów wędkarskich za obsługę zawodów okręgowych w kwocie 60,- złotych za każde 

zawody niezależnie od funkcji w komisji sędziowskiej. 

ZO/76/2018 

Zarząd Okręgu na podstawie §64 ust.1 Statutu PZW oraz uchwały ZG PZW nr 62/IX/2018 z 

dnia 21 września 2018 roku akceptuje uchwałę Prezydium nr 45 w sprawie diety dla 

członków władz i organów Okręgu na rok 2019. 

ZO/77/2018 

Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 46 Prezydium w sprawie rozdzielenia wpływów 

uzyskanych ze sprzedaży znaczków na młodzież z tzw.”uśmieszkiem”. 

ZO/78/2018 

Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę  Prezydium nr 47 w sprawie wprowadzenia nowych 

zapisów do zasad wędkowania w zezwoleniu na amatorski połów ryb na wodach Okręgu 

Chełmskiego na rok 2019. 

ZO/79/2018 

Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 48 Prezydium w sprawie ustalenia planu pracy Zarządu 

Okręgu PZW w Chełmie na rok 2019. 

 

ZO/80/2018 

Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 49 Prezydium w sprawie ustalenia wstępnego planu 

zarybień wód na rok 2019. 
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ZO/81/2018 

Na podstawie §47 ust.9 Statutu PZW Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 50 Prezydium w 

sprawie powołania nowego koła wędkarskiego „Moczykij” z siedzibą w Chełmie, ul.Lubelska 

54 oraz przydzielenia dla koła pod opiekę zbiorników Niwa I i Niwa II i wyznaczenia stanu 

minimum 50 członków do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

ZO/82/2018 

Zarząd Okręgu na podstawie §47 ust.9 Statutu PZW oraz §1 pkt.4 Regulaminu 

organizacyjnego koła Polskiego Związku Wędkarskiego akceptuje uchwałę nr 51 Prezydium 

dotyczącą rozwiązania Koła PZW przy I Oddziale PKS w Chełmie z powodu znacznego 

zmniejszenia do 30 osób stanu członkostwa oraz braku zaangażowania w realizację celów 

statutowych. 

ZO/83/2018 

a)  Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 52 Prezydium w sprawie przyznania nagrody 

Kol. Magdalenie Nowickiej za sprzątanie pomieszczeń biura Okręgu. 

b) Zarząd Okręgu akceptuje uchwałę nr 53 Prezydium w sprawie uruchomienia II transzy 

funduszu nagród dla pracowników biura Okręgu. 

ZO/84/2018 

Zarząd Okręgu przyjmuje do realizacji budżet Zarządu Okręgu na rok 2019 z planowanym 

wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 32.295,40 złotych. 

II. Uchwały podjęte przez Zarząd Okręgu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 

roku. 

ZO/85/2018 

Na podstawie §47 ust.28 Statutu PZW Zarząd Okręgu postanawia podpisać porozumienia 

międzyokręgowe o wzajemnym honorowaniu składki członkowskiej na ochronę i 

zagospodarowanie wód na lata 2019-2021 z okręgami: 

Okręg PZW Skierniewice 

Okręg PZW Ciechanów 

Okręg PZW Sieradz 
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UCHWAŁY 

ZARZĄDU  OKRĘGU  PZW W CHEŁMIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU 

O PRZYJĘCIU DO REALIZACJI W ROKU 2019  WNIOSKÓW 

Z ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH KÓŁ 

 

ZO/86/2018  

Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego na zbiornikach Stańków i Żółtańce. 

ZO/87/2018 

Remont drogi dojazdowej do zbiornika Stańków. (Koło Ruda Huta) – rozeznanie nt. 

możliwości przeprowadzenia remontu w kontakcie z właścicielem zbiornika PGW Wody 

Polskie. 

ZO/88/2018 

Wprowadzenie korespondencji elektronicznej na linii Okręg – koła PZW. 

ZO/89/2019 

Rozważyć możliwość dostosowania istniejących stanowisk wędkarskich (lub zainstalować 

nowe ) na Stańkowie (i innych zbiornikach) do potrzeb wędkarzy niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 


