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 UCHWAŁY 

ZARZĄDU  OKRĘGU  PZW  W CHEŁMIE  Z  DNIA 18 WRZEŚNIA 2017 R.  

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

 

I. Uchwały zatwierdzające uchwały Prezydium podjęte podczas posiedzeń              

w dniach: 

 

05 czerwca 2017 r. 

31 lipca 2017 r. 

04 września 2017 r. 

Nr 7/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 1  Prezydium  z dnia 05 czerwca 2017 roku 

dotyczącą  powołania  Kapitanatu Sportowego ZO w składzie: 

Marian Grzywna (Kapitan Sportowy i Przewodniczący Okręgowego Kolegium  

                                 Sędziowskiego) 

Radosław Nowicki ( sekretarz) 

Waldemar Tomczak 

Jan Adamczyk (odp. za dyscyplinę spławikową) 

Zbigniew Świstoń                 (j.w.) 

Stefan Adamowski (odpowiedzialny za dyscyplinę gruntową/feederową) 

Norbert Cholawo                  (j.w.) 

Marek Błędkowski (odpowiedzialny za dyscyplinę spinningową) 

Krzysztof Jędrzejewski          (j.w.) 

Marek Kupisz (odpowiedzialny za dyscypline podlodową) 

Tadeusz Mulsson                   (j.w) 

 

oraz powołania Rady ds. Młodzieży w składzie: Andrzej Polak (Przewodniczący), Anna 

Podolska (członek). 

Nr 8/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 2 Prezydium z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie 

przeniesienia na fundusz statutowy Zarządu Okręgu środków finansowych  pozostałych po 

zlikwidowanym Kole PZW w Siennicy Różanej. 

Nr 9/ZO/2017 
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Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 3 Prezydium z dnia 05 czerwca 2017 r. podjętą na 

wniosek Wiceprezesa ds. Sportu Waldemara Tomczaka ws. regulaminu wydawania zezwoleń  

zorganizowanym grupom wędkarzy na wędkowanie z brzegu zbiornika Wytyczno na odcinku 

ok. 3 km od początku wału (os.Kochanowskie). 

Nr 10/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 4 Prezydium z dnia 05 czerwca 2017 r. i zgodnie z §46 

pkt. 30 Statutu PZW powołuje Kol. Zbigniewa Naklickiego do pełnienia funkcji Rzecznika 

Dyscyplinarnego ZO. 

Nr 11/ZO/2017 

Zarząd Okręgu akceptuje i zatwierdza uchwałę Prezydium nr 5 z dnia 05 czerwca 2017 r. w 

sprawie zawarcia umowy dzierżawy zbiornika Husynne z Gminą Dorohusk na okres 10 lat. 

Nr 12/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 6 Prezydium z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie 

akceptacji treści odpowiedzi na wnioski z kampanii sprawozdawczo-wyborczej kół 

przygotowanych przez Wiceprezesa ZO ds. organizacyjnych Kol. Andrzeja Nafalskiego. 

Nr 13/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 7 Prezydium z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie 

przyjęcia podziału zadań i kompetencji dla członków Zarządu Okręgu PZW w Chełmie. 

Nr 14/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 8 Prezydium z dnia 05 czerwca 2017 roku podjętą       

w sprawie wykonania remontu pokrycia dachowego w budynku biura ZO i wystąpienia o 

dofinansowanie części kosztów remontu do Centralnego Funduszu Wspierającego Remonty 

Budynków Stanowiących Mienie Ogólnozwiązkowe. Zarząd Okręgu akceptuje zobowiązanie 

dyrektora biura do przygotowania dokumentacji do wniosku o refundację oraz Skarbnika ZO 

do ustalenia propozycji firm  wykonujących tego rodzaju  prace. 

Nr 15/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 9 Prezydium z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie 

przeznaczenia środków na zakup płyt ażurowych betonowych do wykonania slipu do 

wodowania łodzi na jez.Wereszczyńskim. 

Nr 16/ZO/2017 

Zarząd Okręgu przyjmuje propozycję Prezydium zawartą w uchwale nr 10 z dnia 04 września 

2017 roku w sprawie ustalenia wysokości składek okręgowych na rok 2018 i zatwierdza 

tabele składek stanowiącą załącznik do uchwały. 
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II. Uchwały podjęte podczas posiedzenia Zarządu Okręgu w dniu 18 września 2017 r. 

Nr 17/ZO/2017  

Zarząd Okręgu postanawia wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Lublinie z wnioskiem o ustalenie limitu ilości budowanych pomostów na 

zbiorniku Wytyczno. Proponowany limit to 10 sztuk. 

Nr 18/ZO/2017 

W związku z częstymi dewastacjami śmietniczek oraz nagminnymi przypadkami zaśmiecania 

terenu grobli zbiorników Zarząd Okręgu postanawia przeprowadzić ich  likwidację  na 

zbiornikach wodnych Żółtańce, Stańków i Staw. 

Nr 19/ZO/2017 

Zarząd Okręgu zatwierdza końcowy koszt prac przy wykonaniu slipu do wodowania łodzi na 

jez.Wereszczyńskim. 

Nr 20/ZO/2017 

Zarząd Okręgu postanawia wprowadzić korektę w planie zarybienia na 2017 rok na 

zbiornikach Husynne, Tuligłowy i Niwa i ustalić następujące dawki dla karpia, karasia 

pospolitego i lina: 

Husynne – karp 200 kg, karaś pospolity 500 kg 

Tuligłowy – karp 600 kg, karaś pospolity 300 kg 

Niwa – karp 50 kg, lin 250 kg, karaś pospolity 250 kg 

Nr 21/ZO/2017 

Zarząd Okręgu postanawia utworzyć łowisko „No kill” na zbiorniku małym glinianek w 

Horodyszczu od 01 stycznia 2018 roku. Szczegółowe zasady funkcjonowania będą ustalone i 

opublikowane w zezwoleniach na amatorski połów ryb na rok 2018. 

Nr 22/ZO/2018 

Zarząd Okręgu postanawia wprowadzić zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 

kwietnia na następujących odcinkach przyujściowych rzek: 

Udal – od mostu przy zbiorniku Husynne (trasa Dorohusk-Dubienka) do ujścia do rzeki Bug, 

Włodawka – od mostu przy zbiorniku Okopiec do ujścia do rzeki Bug, 

Wełnianka – od mostu w m.Dubienka do ujścia do rzeki Bug. 


