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  UCHWAŁY 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie z dnia 18 grudnia 2017 r. 

Uchwały przeznaczone do publikacji Uchwałą nr 97 Prezydium ZG PZW z 25.01.2016 r. 

 

I. Uchwały zatwierdzające uchwały Prezydium podjęte podczas posiedzeń w 

dniach:  30 września, 06 listopada, 04 grudnia 2017 roku 

Nr 20/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwale nr 11 Prezydium z dnia 30 września 2017 roku w sprawie 

korekty planu zarybienia dotyczące zmiany w dawkach ryb na jez.Deusze i zbiorniku w 

Dubience: 

Jez.Deusze – zrezygnować z zarybienia karasiem pospolitym, a wprowadzić dodatkowo           

50 kg karpia. 

Zbiornik Dubienka – zrezygnować z zarybienia 100 kg karasia pospolitego, a wprowadzić     

100 kg karpia. 

Nr 21/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 12 Prezydium z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie 

podjęcia działań w celu stworzenia członkom PZW lepszych warunków do uprawiania 

wędkarstwa poprzez zawieranie porozumień międzyokręgowych o wzajemnym honorowaniu 

składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz upoważnienia na podstawie 

§47 pkt.28 Statutu PZW do podpisywania porozumień międzyokręgowych Prezesa Zarządu 

Okręgu PZW w Chełmie oraz dyrektora biura Okręgu. 

Nr 22/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 13 Prezydium w sprawie wysokości  jednej diety dla 

członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego 

na rok 2018 w związku z pełnieniem funkcji społecznych we władzach i organach Okręgu 

PZW w Chełmie. 

Nr 23/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 14 Prezydium z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie  

zatwierdzenia na podstawie §47 pkt. 10 Statutu PZW zasad wypłaty diet dla skarbników kół 

pełniących funkcje we władzach i organach statutowych PZW oraz ustalenia wysokości jednej 

diety . 
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Nr 24/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę prezydium nr 15 z dnia 06 listopada 2017 roku dotyczącą 

przyjęcia oferty na remont pokrycia dachowego w budynku biura ZO od Firmy: Usługi 

Remontowo-Budowlane, Dekarskie, Instalatorstwa Sanitarnego Sławomir Pakuła . 

Nr 25/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 16 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie 

zakupu dwóch kontenerów KP 7 do składowania odpadów komunalnych  w Spółdzielni Pracy 

„Unia” we Włodawie z przeznaczeniem do ustawienia na zbiornikach Żółtańce i Stańków. 

Nr 26/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 17 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie 

przyjęcia projektu preliminarza budżetowego Zarządu Okręgu na rok 2018. 

Nr 27/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr  18 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie 

przyjęcia projektu planu pracy na rok 2018. 

Nr 28/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 19 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie 

przyjęcia projektu planu zarybień wód w 2018 roku. 

Nr 29/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 20 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku dotyczącą 

dokooptowania do Komisji Zarybieniowej ZO Kol.Andrzeja Dobosza z Koła PZW Krasnystaw 

Miasto. 

 

Nr 30/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 21 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku dotyczącą 

przyjęcia projektu wyliczenia odpisów dla kół na działalność z młodzieżą wynikającego z 

rozliczenia sprzedaży znaczków „ z uśmieszkiem” przez skarbników kół. 

Nr 31/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 22 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku podjętą na 

podstawie uchwały ZG PZW nr 8/11/2017 z dnia 04 listopada 2017 roku, a dotycząca 

zwolnienia ze składki „wpisowe”  członków uczestników. 
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Nr 32/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 23 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie 

uruchomienia drugiej transzy funduszu nagród dla pracowników biura Okręgu. 

Nr 33/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 24 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku dotyczącą 

przyznania nagrody Kol. Magdalenie Nowickiej  za wykonanie czynności związanych ze 

sprzątaniem pomieszczeń biura Okręgu w 2017 roku. 

Nr 34/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 25 Prezydium z dnia 04 grudnia 2017 roku dotyczącą 

zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Okręgu z 

Firmą Hestia z Sopotu. 

II. Uchwały podjęte podczas posiedzenia Zarządu Okręgu w dniu 18 grudnia 2017 

roku: 

Nr 35/ZO/2017 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie na podstawie §47 pkt. 9 Statutu 

PZW  określa dla nowopowstałych kół minimalny stan 50 członków do osiągnięcia w ciągu 

pierwszego roku działalności. 

Nr 36/ZO/2017 

Zarząd Okręgu przyjmuje zaktualizowany przydział wód pod opiekę kół PZW wraz z wykazem 

terenu  ich działania. Wykazy stanowią załącznik do uchwały. 

 

 

 


