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                                                                    UCHWAŁY 

ZARZĄDU  OKRĘGU PZW W CHEŁMIE Z DNIA 11 MARCA 2019 r. 

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

I. Zarząd Okręgu postanawia podjąć następujące uchwały: 

ZO/100/2019 

Na podstawie§47 pkt.6 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego po przeanalizowaniu 
kompletu sprawozdawczości finansowej za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej Zarząd Okręgu postanawia: 

1) Zatwierdzić łączne sprawozdanie finansowe Zarządu okręgu i kół Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Chełmie za rok 2018 obejmujące bilans, rachunek wyników, zmiany 
w kapitałach i funduszach własnych, rachunek przepływów pieniężnych oraz 
informacje dodatkową: 

suma bilansowa                           831.982,- 

wynik finansowy dodatni             13.701, 74,- 

w tym: 

Zarząd Okręgu                                    9.119,79,- 

zarządy kół                                          4.581,95,- 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

ZO/101/2019 

Zarząd Okręgu przyjmuje do realizacji projekt programu obchodów Tygodnia Czystości Wód i 
zobowiązuje koła do jego realizacji. Treść projektu programu stanowi załącznik do uchwały. 

ZO/102/2019 

Zarząd Okręgu  zatwierdza wydatki związane z planowaną inwestycją budowy wiaty 
rekreacyjnej na działce nr 398/2 w Bytyniu gm.Wola Uhruska: 

1) Umowę  na wykonanie projektu budowlanego. 
2) Umowę na wykonanie inwestycji. 
3) Inne wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji i złożeniem wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę. 

ZO/103/2019    

W związku z nieudaną próbą reaktywowania działalności koła podjętą w dniu 27 lutego br. 
podczas zebrania z wędkarzami w Białopolu zgodnie z upoważnieniem §47 pkt. 9  Statutu 
Polskiego Związku Wędkarskiego i §1 pkt.4 regulaminu organizacyjnego koła i sekcji PZW    
Zarząd Okręgu postanawia rozwiązać Koło PZW Karaś w Białopolu z powodu zaniku 
działalności organizacyjnej   określonej w §56 Statutu.  
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ZO/104/2019 

Zarząd Okręgu postanawia  przekazać na fundusz statutowy Okręgu środki finansowe 
pozostałe na kontach zlikwidowanych kół: PKS I Oddział w Chełmie i Karaś Białopole.  

ZO/105/2019 

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w §47 pkt.9 oraz §67 pkt.5 Statutu Polskiego Związku 
Wędkarskiego Zarząd Okręgu zatwierdza projekt procedur likwidacji kół. Projekt stanowi 
załącznik do uchwały. 

ZO/106/2019 

Zarząd Okręgu akceptuje treść wniosku wstępnego i wystąpienie o przyznanie 
dofinansowania z funduszy europejskich na wspieranie organizacji sektora pozarządowego, 
wspieranie rozwoju instytucjonalnego na kwotę 146.000,- na następujące cele:  

zakup sprzętu i umundurowania dla społecznej straży rybackiej (silniki spalinowe – 3 szt., 
umundurowanie letnie i zimowe – 20 kpl., zakup 3 szt. fotopułapek), zakup 3 szt. pomp do 
natleniania wody w czasie niedoborów tlenowych i zakup 33 szt. komputerów dla biura i kół 
PZW do prowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW i korespondencji na linii koła 
– okręg. 

ZO/107/2019 

Zarząd Okręgu postanawia ustalić nowe zasady odpłatności za korzystanie z wód Okręgu 
Chełmskiego do rozgrywania zawodów wędkarskich ogólnopolskich otwartych: 

a) anulować uchwałę ZO z dnia 17.09.2012 roku rozdz. III pkt. 1 a,b,c i uchwałę ZO nr 12 
z dnia 09.05.2013 roku w sprawie odpłatności za udział w zawodach pobieranej od 
ich uczestników na wodach Okręgu PZW w Chełmie. 

 

b) Zobowiązać organizatorów  zawodów otwartych   ogólnopolskich do pobierania i 
przekazywania na konto Okręgu opłat w wysokości 10,- złotych za 1 dzień od każdego 
uczestnika  tych zawodów w przypadku, gdy nie posiada uprawnień do wędkowania 
w łowisku na którym organizowane są zawody. 

ZO/108/2019 

Zarząd Okręgu postanawia przyjąć oferty sprzedaży materiału zarybieniowego 
przedstawione przez producentów. 

ZO/109/2019 

Zarząd Okręgu przyjmuje rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Okręgu złożoną ze 
względów osobistych przez Kol.Andrzeja Mrozka.  

                              

 


