
UCHWAŁY  

ZARZĄDU  OKRĘGU  POLSKIEGO  ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W  CHEŁMIE 

Z  DNIA 03 LUTEGO 2020 ROKU 

Uchwały przeznaczone do publikacji zgodnie z uchwałą nr 97 Zarządu Głównego PZW z 

dnia 25.01.2013 r. 

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

Okręgu zatwierdza uchwały Prezydium z posiedzenia w dniu 07 stycznia 2020 r.:  

ZO/140/2020 

Uchwałę nr 80 Prezydium w sprawie  ustalenia liczby bezpłatnych zezwoleń na wędkowanie 

w zbiornikach dla działaczy i instytucji współpracujących z okręgiem. 

Odpowiedzialni za wykonanie uchwały – Prezes ZO i dyrektor biura. 

ZO/141/2020 

Uchwałę nr 81 Prezydium ws. przyjęcia treści aneksu do porozumienia o wzajemnym 

honorowaniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód z Okręgiem PZW 

Częstochowa. 

Na podstawie §47 pkt.28 Statutu PZW Prezydium postanawia przyjąć treść aneksu do 

porozumienia o wzajemnym honorowaniu składki okręgowej na ochronę i 

zagospodarowanie wód w 2020 roku z Okręgiem PZW w Częstochowie. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: biuro ZO 

ZO/142/2020 

Uchwałę nr 82 Prezydium sprawie zatwierdzenia nowej umowy użytkowania obwodu 

rybackiego nr 2 rzeki Bug i jezior Glinki i Wereszczyńskie. 

Na podstawie §47 pkt. 13 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Prezydium postanawia 

zatwierdzić umowę użytkowania obwodu rybackiego nr 2 rz. Bug zawartą z Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 

Lublinie z terminem obowiązywania do 31.12.2029 roku. 

Odpowiedzialni za wykonanie uchwały: Prezes ZO i Sekretarz ZO. 

 

ZO/143/2020 

Uchwałę nr 83 Prezydium  sprawie akceptacji warunków nowej umowy dzierżawy Glinianek 

Horodyszcze. 



Na podstawie §47 pkt. 13 Statutu PZW Prezydium postanawia zaakceptować warunki 

umowy dzierżawy Glinianek Horodyszcze (działka nr 218 oraz nr 212/20 przy ul.Ceramicznej 

w Chełmie) o łącznej powierzchni 5,6926 ha zawartej z Miejskim Ośrodkiem Sportu i 

Rekreacji w Chełmie. 

Odpowiedzialni za wykonanie uchwały: Prezes ZO, Skarbnik ZO i biuro 

ZO/144/2020 

Uchwałę nr 84 Prezydium  sprawie nadania Kol. Tomaszowi Wójtowickiemu z Koła PZW Wola 

Uhruska odznaki Wzorowy Młody Wędkarz. 

Na podstawie §47 pkt. 11 Statutu PZW oraz uchwały ZG PZW nr 129 z dnia 17.12.2011 r. 

Prezydium postanawia nadać Koledze Tomaszowi Wójtowickiemu z Koła PZW w Woli 

Uhruskiej odznakę Wzorowy Młody Wędkarz. 

Odpowiedzialni za wykonanie uchwały: biuro ZO. 

ZO/145/2020 

 Uchwałę nr 85 Prezydium w sprawie wyłączenia z wędkowania odgrodzonego odcinka 

brzegu zbiornika Tuligłowy. 

 Na podstawie §47 pkt.10 Statutu PZW Prezydium postanawia wyłączyć z wędkowania 

odcinek brzegu zbiornika Tuligłowy w miejscu, gdzie jest ustawiony kontener mieszkalny. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: biuro ZO. 

II. Uchwały Zarządu Okręgu podjęte na posiedzeniu w dniu 03 lutego 2020. 

ZO/146/2020 

w sprawie zatwierdzenia budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie na rok 2020. 

Na podstawie §47, pkt. 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Chełmie postanawia: 

1) Przyjąć do realizacji całościowy budżet Zarządu Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Chełmie na 2020 rok zamykający się kwotą: 

 

 

- po stronie przychodów                                                             1.161.080,- 

- po stronie kosztów                                                                    1.152.324,70 

  planowany wyniki finansowy dodatni                                            8.755,30 

 

2) Przyjąć  budżety jednostkowe, w tym: 



a) Zarządu Okręgu wykazujący: 

               - po stronie przychodów kwotę                                                  943.787,50 

               - po stronie kosztów kwotę                                                          940.546,- 

                 planowany wynik finansowy dodatni                                           3.241,50 

b) Zarządów kół wykazujący: 

- po stronie przychodów kwotę                                              217.292,50 

- po stronie kosztów kwotę                                                     211.778,70 

planowany wynik finansowy dodatni                                         5.513,80 

 

3) Przychody i koszty znajdują odzwierciedlenie w jednostkowych budżetach Zarządu 

okręgu i kół oraz zbiorczego druku budżetowego – PF – 3 na 2020 r. 

ZO/147/2020 

w sprawie zatwierdzenia wysokości kwotowej jednej diety dla członków Zarządu Okręgu, 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego na 2020 rok 

Na podstawie §46 pkt. 10 Statutu PZW, zgodnie z przyjętym preliminarzem budżetowym na 

2020 rok Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie postanawia zatwierdzić 

wysokość kwotową 1 diety w wysokości 85,- złotych dla członków PZW pełniących funkcje 

społeczne we władzach i organach statutowych  Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Chełmie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

ZO/148/2020 

w sprawie ustalenia wysokości 1 diety dla skarbników kół na rok 2020. 

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie ustala wysokość 1 diety w kwocie 150,- złotych dla 

skarbników kół na rok 2020. 

Zarząd Okręgu postanawia, że na sfinansowanie wypłaconych diet za czynności społeczne w 

kołach może być przeznaczone 5% wpływów z całkowitych przychodów ze składki 

członkowskiej ogólnozwiązkowej, wpisowego i składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 

Podstawa prawna: Uchwała XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.10.2017 r. 

ZO/149/2020 

Zarząd Okręgu zatwierdza wniosek Komisji Organizacyjnej dotyczący wyników rankingu 

działalności organizacyjnej kół w roku 2019. 

Podstawa prawna: Statut Polskiego Związku Wędkarskiego - §47 pkt.10. 

ZO/150/2020 



Zarząd Okręgu postanawia zatwierdzić uchwałę Zarządu koła w Dorohusku ws.przekazania 

kwoty 229,- złotych pochodzącej ze zbiórki wśród wędkarzy na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

Podstawa prawna: Statut Polskiego Związku Wędkarskiego §47 pkt. 19. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały – Zarząd Koła PZW Dorohusk. 

ZO/151/2020 

Zarząd Okręgu zatwierdza wniosek Komendanta Społecznej Straży Rybackiej przy ZO PZW w 

Chełmie dotyczący przyznania nagród pieniężnych dla społecznej straży rybackiej kół za 

zarekwirowany w 2019 roku sprzęt kłusowniczy. 

Podstawa prawna: Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego §47 pkt. 10. oraz uchwała ZO 

PZW w Chełmie ws. wysokości nagród pieniężnych za zarekwirowany sprzęt kłusowniczy. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Główny Księgowy ZO PZW. 

 

 


