Zestawienie Uchwał Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku
podjętych w roku 2020
Uchwała Nr P – 1/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 zatwierdza do realizacji plany
pracy na rok 2020 komisji działających przy Zarządzie Okręgu:
 Ochrony wód
 Zagospodarowania wód
 Kapitanatu sportowego
 Rady ds. młodzieży
 Komputeryzacji i telefonizacji
 Odznaczeń i wyróżnień
 Inwestycji i remontów
 Finansów okręgu
Uchwała Nr P – 2/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie zmiany terminów posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu I półroczu 2020 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 zatwierdza zmianę terminów
posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu w I półroczu 2020 r., jak niżej:
- w dniu 21 kwietnia – posiedzenie Zarządu Okręgu,
- w dniu 23 czerwca – posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu.
Uchwała Nr P – 3/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie składek na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020.
Na podstawie § 47 pkt 10 i 15 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód, Prezydium
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku przyznaje składki na ochronę i zagospodarowanie wód pełne na rok
2020 w kwocie 5 zł (…) - dla 13 osób.
Uchwała Nr P – 4/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej koła PZW Nr 1 Gdańsk Śródmieście
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 30 zatwierdza nowy
skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb,
koła PZW Nr 1 Gdańsk Śródmieście:
Jolanta Koprowska, Krzysztof Kurszewski, Izabela Kędzierska, Piotr Szpryngier, Jan Wawrzynowicz,
Jacek Buczyński, Damian Kuropatwa.
Uchwała Nr P – 5/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej koła PZW Nr 6 Gdańsk Wrzeszcz
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 30 zatwierdza nowy
skład komisji do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb,
koła PZW Nr 6 Gdańsk Wrzeszcz:
Jan Marchlewicz, Wiesław Tomala, Stanisław Adamus, Czesław Budzyński.

Uchwała Nr P – 6/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańsku z dnia 21.01.2020 r.
w sprawie dotacji dla koła nr 63 „Verissa” w Pelplinie na wyposażenie siedziby koła
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 10 przyznaje kołu
PZW Nr 63 „Verissa” dotację w kwocie x,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do lokalu
siedziby koła.
Realizację powyższej uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO.
Uchwała Nr P – 7/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie ufundowania pucharów na zawody ogólnopolskie „Belonada 2020”
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 16 wyraża zgodę na
ufundowanie pucharów dla zwycięzców zawodów ogólnopolskich „Belonada 2020”
w wędkarstwie morskim z łodzi w poławianiu belony, organizowanych przez koło PZW 68 Puck, w dn.
16 - 17 maja 2020 r.
Na ten cel przeznacza się kwotę – do …. zł.
Pieniądze zostaną uruchomione pod warunkiem, że zawody zostaną rozegrane.
Uchwała Nr P – 8/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zezwolenia na organizację ogólnopolskich zawodów spinningowych z łodzi
na rzece Martwej Wiśle
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 7 pkt 12 oraz § 47 pkt 8
wyraża zgodę na udostępnienie odcinka rzeki Martwej Wisły od km 0,000 do km 11,500 (Błotnik –
Płonia) w celu organizacji zawodów ogólnopolskich spinningowych z cyklu Grand Prix Polski
rozgrywanych z łodzi w dniach 15 -17 maja 2020 r. przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu.
Jednocześnie Zarząd Okręgu wyraża zgodę na zwolnienie zawodników startujących
w zawodach z wnoszenia okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód,
w terminie jak wyżej.

Uchwała Nr P – 9/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie możliwości elektronicznego głosowania uchwał Prezydium ZO
i Zarządu Okręgu PZW
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 w związku z § 47 pkt 10 Statutu
PZW uchwala, co następuje:
1. Wprowadza elektroniczny system głosowania uchwał Prezydium i ZO PZW na zasadach
określonych w Regulaminu głosowań elektronicznych Prezydium i ZO PZW.
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza Prezesowi ZO PZW.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr P – 10/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła PZW
nr 23 Gdańsk Port
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 30 zatwierdza nowy
skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad, warunków
ochrony i przepisów dotyczących połowu ryb Koła PZW Nr 23 Gdańsk Port w składzie:
Benedykt Szachraj, Jerzy Jankowski, Krzysztof Dakowicz, Andrzej Raczkowski, Krzysztof Berowski,
Krzysztof Krzemiński.

Uchwała Nr P – 11/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie dotacji dla koła 52 Czarna Woda z przeznaczeniem na ochronę wód
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód, Prezydium
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na przyznanie dodatkowych środków finansowych w
wysokości …. zł dla koła PZW nr 52 Czarna Woda, z przeznaczeniem na dodatkową ochronę odcinka
rzeki Wdy od mostu kolejowego w Wojtalu do mostu drogowego w Klonowicach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr P – 12/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie tymczasowej bezgotówkowej opłaty składek PZW
1. W związku z sytuacją kryzysowa wywołaną epidemią wirusa COVID-19 (koronawirus) Prezydium ZO
PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 8 i 10 Statutu PZW, wprowadza zasadę dokonywania
indywidualnych wpłat za składki członkowskie ogólnozwiązkowe i okręgowe na konto bankowe
Okręgu.
Potwierdzenie wpłaty na nazwisko, nr koła wędkarskiego oraz kwota wpłaty zgodna z
obowiązującym cennikiem stanowi przejściową formę zezwolenia wędkarskiego.
Dodatkowo, w stosunku do członków PZW, wprowadza się obowiązek posiadania na łowisku
zezwolenia wędkarskiego na rok 2019.
2. Zobowiązuje się wędkarzy w terminie do 30 dni po ogłoszeniu zakończenia epidemii i ogłoszeniu
tej daty w odrębnym komunikacie PZW, zamieszczonym na stronie internetowej, do pobrania w
macierzystych kołach zezwoleń na rok 2020 oraz wklejenia znaków wykupionych składek. Po
przekroczeniu wyznaczonej daty tracą ważność dopuszczone na czas epidemii zezwoleniapotwierdzenia przelewów, a brak składek w legitymacji członkowskiej i zezwolenia na rok 2020
będzie traktowane na łowisku jak kłusownictwo.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą prawną na dzień 17 marca 2020 r.

Uchwała Nr P – 13/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie umów na odłowy gospodarcze rzeki Wisły
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW:
1. Przedłuża na kolejny rok umowy na odłowy gospodarcze zawarte z rybakami, w obwodzie
rybackim rzeki Wisły Nr 5 i Nr 6 tj. na okres od 1.04.2020 do 31.03.2021 r.
2. Nie przedłuża się umowy rybakowi Mikołajowi Medwiediukowi.
Roczne świadczenia pieniężne z tytułu zawartych umów pozostają bez zmian.
Uchwała Nr P – 14/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie planu pracy Zarządu Okręgu i jego Prezydium na II półrocze 2020 r.
Na podstawie § 45 pkt 1 i 2 oraz § 48 pkt 2 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku
zatwierdza ramowy plan pracy Zarządu Okręgu i jego Prezydium na II półrocze 2020 r.
Uchwała Nr P – 15/20
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia cen za wydanie zgody na połów ryb w myśl art. 5 Ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym dot. upoważnienia do połowu ryb na rzecz
uprawnionego do rybactwa.
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, uchwala się, co następuje:
1. Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku ustanawia
następujące kwoty za połów ryb rybackimi narzędziami połowu w celach inwentaryzacji

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.

3.
4.
5.

przyrodniczych lub innych badań ichtiofaunistycznych prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostki naukowe, zgodnie z przyjętą metodyką określoną w specyfikacji prowadzonych
badań:
za transekt 100 m odcinka bardzo żyznej rzeki (bardzo atrakcyjnej wędkarsko) – 1.000,00 zł,
za transekt 100 m odcinka żyznej rzeki (atrakcyjnej wędkarsko) – 750,00 zł,
za transekt 100 m odcinka średnio żyznej rzeki (średnio atrakcyjnej wędkarsko) – 500,00 zł,
za transekt 100 m odcinka mało żyznej rzeki (mało atrakcyjnej wędkarsko) – 250,00 zł,
za cieki, rowki, strugi nieatrakcyjne wędkarsko – 100,00 zł,
za powierzchnie 1 ha jeziora o wydajności gospodarczej w granicach 40 kg/ha – 500,00 zł,
za powierzchnię 1 ha jeziora o wydajności gospodarczej w granicach 30 kg/ha – 300,00 zł,
za powierzchnię 1 ha jeziora o wydajności gospodarczej w granicach 20 kg/ha – 100,00 zł.
Atrakcyjność wód pod względem żyzności, wydajności i atrakcyjności wędkarskiej określana
będzie przez Dyrektora Biura Okręgu na podstawie posiadanych danych z kontroli wód,
z połowów wędkarskich, z prowadzonych zarybień oraz z połowów kontrolnych.
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.
Środki finansowe pozyskane za przedmiotowe zezwolenia przeznaczone będą na zarybienie
wód, na których dokonywano połowów ryb.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr P – 16/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie porozumień Okręgu PZW w Gdańsku na r. 2021
Na podstawie § 47 pkt 10 i 28 Statutu PZW uchwala się co następuje:
§ 1.
Prezydium Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na zawarcie porozumień na rok 2021, jak
niżej:
I. Z Okręgiem PZW w Elblągu.
II. Z Okręgiem PZW w Bydgoszczy.
III.
Na kontynuację dotychczasowych porozumień z innymi użytkownikami wód:
 Ryszardem Olterem na jeziora: Słupino i Cheb;
 Antonim Dzieniszem na jeziora: Kramsko Duże, Kramsko Małe, Miałe i Debrzyno;
 Klaudiuszem Buzalskim na jezioro Strupino (woda udostępniona wyłącznie dla członków koła
„Costerina” w Kościerzynie);
 Franciszkiem Trederem na rzekę Piaśnicę;
 Bernardem Lipskim na jez. Śmiertne.
IV. W sprawie umożliwienia członkom PZW na wędkowanie w wodach Okręgu Gdańskiego
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na udostępnienie do wędkowania
wód okręgu wędkarzom wszystkich okręgów, z którymi podpisano dwustronne porozumienia
(z wyjątkiem okręgu elbląskiego i bydgoskiego) - na następujących zasadach:
1. Wędkarze, którzy uiścili składkę członkowską i dowolną okręgową roczną na ochronę i
zagospodarowanie wód (w skrócie oizw) w macierzystym okręgu, mogą uzyskać Zezwolenie i
wędkować w wodach Okręgu PZW w Gdańsku po wniesieniu 50% rocznej składki okręgowej na
oizw, zgodnej z obowiązującym taryfikatorem.
2. Wędkarze z okręgów z którymi nie podpisano dwustronnego porozumienia, wnoszą składkę na
oizw w wys. 100% z wyjątkiem osób odznaczonych i uczestników do lat 16.
3. Wędkarze, którzy w macierzystym okręgu uiścili tylko składkę członkowską, mogą uzyskać
„Zezwolenie” i wędkować w wodach Okręgu PZW w Gdańsku po wniesieniu 100% składki
okręgowej rocznej przewidzianej w taryfikatorze.
4. Wędkarze odznaczeni srebrną, złotą i złotą z wieńcami odznaką PZW wnoszą składki - zgodnie z
cennikiem ustalonym dla członków Okręgu Gdańskiego.

Członek honorowy i członek uczestnik do lat 16 nie wnoszą ww. składek, ale muszą posiadać
Zezwolenie Okręgu Gdańskiego.
5. W ramach wniesionych składek wędkarze mogą wędkować na zbiornikach retencyjnych Miasta
Gdańska.
6. Zamówienia na Zezwolenia wędkarskie okręgi winny składać do Biura ZO PZW w Gdańsku.
Rozliczenie zezwoleń nastąpi w miesiącu październiku 2021.
§ 2.
Do realizacji powyższej uchwały upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu oraz Dyrektora Biura ZO.
Uchwała Nr P – 17/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego na rok 2021.
Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na
wydanie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego PZW na rok 2021.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.
Uchwała Nr P – 18/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie dotacji dla koła PZW 44 PGZ Stocznia Wojenna
Prezydium Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek
Okręgowej Komisji Ochrony Wód, przyznaje kołu PZW 44 PGZ Stocznia Wojenna dotację na zakup
silnika elektrycznego do łodzi w wysokości …,- zł oraz na zakup akumulatora kwotę …,- zł.
Uchwała Nr P – 19/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie ulg dla wyróżniających się Społecznych Strażników Rybackich na rok 2021.
Na podstawie § 47 pkt 10 i 15 Statutu PZW oraz na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód,
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku uchwala co następuje:
1. Przyznaje się ulgi w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2021 dla wyróżniających
się strażników SSR Okręgu Gdańskiego, zgodnie z wykazem Okręgowej Komisji Ochrony Wód
2. Lista strażników SSR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wysokość ulgi określa uchwała Zarządu Okręgu Nr Z – 21/19 o wysokości składki na ochronę i
zagospodarowanie wód w 2020 r.
4. Przyznana ulga obowiązuje od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Uchwała Nr P – 20/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie odpisu od składki członkowskiej dla kół wędkarskich na rok 2021
Prezydium Zarządu Okręgu na podstawie § 47 pkt 7 i 10, ustala na rok 2021 metodę wyliczenia
odpisu od składki członkowskiej dla kół wędkarskich, która zawiera poniższe pozycje:
- 32 % wartości całkowitej sprzedaży składek członkowskich ogólnozwiązkowych, zrealizowanej w
Okręgu roku 2020.
- łączna kwota przyznanych na rok 2021 diet skarbników kół Okręgu Gdańskiego , które zgodnie z
Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dn. 21 października 2017r. podlegają bilansowaniu
i realizacji w budżetach kół w działalności organizacyjnej.
Wysokość diet skarbników wyliczana jest na podstawie sprzedaży składek w roku 2020 zgodnie z
następującą metodą:
5% przychodu ze składki członkowskiej
5% przychodu z wpisowego
5% przychodu ze składki okręgowej
- kwoty 10 000,00 która stanowi zabezpieczenie odpisu dodatkowego przyznawanego w związku z
celowymi inwestycjami w siedzibie kół, bądź partycypacji w kosztach ich utrzymania.

Odpis dodatkowy jest przyznawany w uzasadnionych przypadkach uchwałą Zarządu Okręgu na
wniosek Zarządu Kola.
Kwota odpisu dla kół zostanie uchwalona po zakończeniu sprzedaży składek w kołach.

Uchwała Nr P – 21/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie zakupu laptopów służbowych
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW Prezydium ZO PZW w Gdańsku wyraża zgodę na zakup 2 sztuk
laptopów do celów służbowych. (…)
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.
Uchwała Nr P – 22/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie przyznania Kołu PZW Nr 13 „Elmor” dotacji dla Społecznej Straży Rybackiej.
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód, Prezydium
Zarządu Okregu PZW w Gdańsku uchwala, co następuje:
1. Przyznaje się dotację dla Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Kole PZW Nr 13 „Elmor”
w kwocie …… złotych z funduszu Okręgowej Komisji Ochrony Wód.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr P – 23/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie przyznania Kołu PZW Nr 54 Gniew dotacji na zakup przyczepki transportowej.
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód, Prezydium
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku uchwala, co następuje:
1. Przyznaje się kołu PZW nr 54 Gniew dotację na zakup przyczepki transportowej w wysokości
50% jej wartości (do kwoty ……,- zł).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr P – 24/2020
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia informatora wód krainy pstrąga i lipienia na 2021 rok.
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód, Prezydium
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza informator wód krainy pstrąga i lipienia na 2021 rok.
2. Treść informatora wód krainy pstrąga i lipienia na 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr Z – 1/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 Statutu PZW przyjmuje uchwały podjęte
przez Prezydium ZO:
1. Uchwała Nr P-1/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych
2. Uchwała Nr P-2/20 w sprawie zmiany terminów posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu I półroczu
2020 r.
3. Uchwała Nr P-3/20 w sprawie składek na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020.

4. Uchwała Nr P-4/20 w sprawie komisji egzaminacyjnej koła PZW Nr 1 Gdańsk Śródmieście.
5. Uchwała Nr P-5/20 w sprawie komisji egzaminacyjnej koła PZW Nr 6 Gdańsk Wrzeszcz.
6. Uchwała Nr P-6/20 w sprawie dotacji dla koła nr 63 „Verissa” w Pelplinie na wyposażenie siedziby
koła.
Uchwała Nr Z – 2/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgu Gdańskiego na rok 2020
Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza budżet Okręgu Gdańskiego na rok
2020 zamykający się:
- przychodami w wysokości
x zł,
- a kosztami w wysokości
x zł
Wynik finansowy zaplanowano w kwocie: x,- zł .
Preliminowany wynik ujemny w kwocie x,- zł stanowi koszt zaplanowanej wymiany okien w budynku
mały Młyn w Gdańsku, ul. Rajska 2 – siedziby Zarządu Okręgu.
Okręg posiada środki finansowe na zrealizowanie powyższej wymiany.
Uchwała Nr Z – 3/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w spawie zabezpieczenia środków finansowych na remont pomieszczeń biurowych
w Małym Młynie.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW wyraża zgodę na
kontynuowanie rozpoczętego w roku 2019 remontu pomieszczeń w budynku Mały Młyn, na piętrze i
na parterze, tj. dokonanie zmian ich użyteczności, oraz przeprowadzenie wymiany okien w budynku.
Do realizacji powyższego upoważnia się
Wiceprezesa ds. administracyjno-gospodarczych
Włodzimierza Szarafin.

Uchwała Nr Z – 4/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie preliminarza budżetowego na działalność sportową na rok 2020.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW zatwierdza preliminarz
budżetowy opracowany przez Okręgowy Kapitanat Sportowy na finansowanie działalności sportowej
w roku 2020 na kwotę w wysokości x,- zł, a w tym:
- koszty na sport ogólnopolski wynoszą x,- zł
- koszty na sport okręgowy wynoszą x,- zł
Uchwała Nr Z – 5/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie wysokości ekwiwalentu dla sędziów dyscyplin wędkarskich
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 zatwierdza wysokość ekwiwalentu dla
sędziów dyscyplin wędkarskich sędziujących na zawodach ujętych w okręgowym terminarzu imprez
sportowych, za wykonywanie zadań statutowych w zakresie sportu wędkarskiego:
funkcja sędziowska
ekwiwalent za 1 turę
/brutto/
sędzia główny
130,00
zastępca sędziego głównego
115,00
sędzia sekretarz
115,00
sędzia sektorowy
100,00
sędzia wagowy (miarowy), kontrolny, kontrolno-wagowy
85,00
sędzia punktowy (rzutowy)
60,00

- W przypadku dwóch tur zawodów w ciągu jednego dnia – ekwiwalent wzrasta o 50%.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr Z – 6/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie preliminarza finansowego na rok 2020 na działalność młodzieżową.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 7 zatwierdza preliminarz finansowy na 2020
rok opracowany przez Radę ds. młodzieży na kwotę w wysokości x,- zł z przeznaczeniem na
finansowanie prowadzonej działalności młodzieżowej.
Uchwała Nr Z – 7/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji do realizacji uchwał i wniosków Krajowego
i Okręgowego Zjazdu Delegatów na rok 2020
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 10 zatwierdza do realizacji plan
pracy na rok 2020 komisji do realizacji uchwał i wniosków Krajowego i Okręgowego Zjazdu
Delegatów.
Uchwała Nr Z – 8/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosku koła PZW Nr 82 „Gryf” Żukowo o posiadanie sztandaru
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 10 zatwierdza pozytywnie
wniosek wraz z projektem koła PZW nr 82 „Gryf” Żukowo o posiadanie sztandaru.
W uzgodnieniu z kołem, Zarząd Okręgu ustala termin odsłonięcia sztandaru na rok 2022,
w trakcie uroczystości związanych z 60 lecia powstania koła. Dokładna data zostanie ustalona nie
później niż na 6 miesięcy przed uroczystością.

Uchwała Nr Z – 9/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie organizacji zawodów wędkarskich na wodach Okręgu Gdańskiego PZW
Zarząd Okregu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 i 16 Statutu PZW, w związku z licznymi
protestami kół okręgu oraz na wniosek Okręgowej Komisji Sportu, a także decyzji Prezydium ZO z
dnia 21 stycznia 2020 r. uchyla uchwałę Zarządu Okręgu Nr Z-24/19 z dnia 24 września 2019 r. w
sprawie organizacji zawodów wędkarskich na wodach Okręgu Gdańskiego PZW.
Jednocześnie uchwala, co następuje:
1. Organizator zawodów wędkarskich lub imprezy towarzyskiej ma obowiązek zgłoszenia powyższego
w biurze Zarządu Okręgu, a następnie telefonicznie kołu opiekującemu się wodą, na której zawody
będą rozgrywane.
2. W przypadku zgłoszenia się więcej organizatorów zawodów w danym dniu i na danej wodzie,
obowiązuje zasada, że pierwszy zgłoszony ma pierwszeństwo wyboru miejsca zawodów.
Uchwała Nr Z – 10/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej koła Nr 63 „Verissa” w Pelplinie
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 30 zatwierdza nowy skład komisji
do przeprowadzania egzaminów ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb, Koła PZW Nr
63 „Verissa” w Pelplinie w składzie:
Marek Myśliwiec, Czesław Mokwiński, Jacek Kaszubowski, Adam Rogaczewski, Zygmunt Lemańczyk,
Wojciech Rogaczewski.

Uchwała Nr Z – 11/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.04.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 Statutu PZW zatwierdza uchwały podjęte
przez Prezydium ZO w dniu 24.03.2020 r.:
1. Uchwała Nr P-7/20 w sprawie ufundowania pucharów na zawody ogólnopolskie „Belonada 2020”
2. Uchwała Nr P – 8/20 w sprawie zezwolenia na organizację ogólnopolskich zawodów spinningowych
z łodzi na rzece Martwej Wiśle
3. Uchwała Nr P – 9/20 w sprawie możliwości głosowania elektronicznego
4. Uchwała Nr P – 10/20 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską koła
PZW nr 23 Gdańsk Port
5. Uchwała Nr P – 11/20 w sprawie dotacji dla koła 52 Czarna Woda z przeznaczeniem na ochronę
wód
6. Uchwała Nr P – 12/20 w sprawie tymczasowej bezgotówkowej opłaty składek PZW
7. Uchwała Nr P – 13/20 w sprawie umów na odłowy gospodarcze rzeki Wisły
Uchwała Nr Z – 12/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.04.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Gdańskiego za rok 2019
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 6 Statutu PZW zatwierdza sprawozdanie
finansowe Okręgu za 2019 r., które zamyka się kwotami:
- Suma aktywów i pasywów: … zł
- Wynik finansowy z całkowitej działalności Okręgu: … zł
Wynik podlega przeksięgowaniu na Fundusz Statutowy Jednostki.
Uchwała Nr Z – 13/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.04.2020 r.
w sprawie nadania odznak honorowych PZW
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Uchwały Nr 66/IX/2018 ZG PZW z dnia
21 września 2018 r. w sprawie regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
zatwierdza wnioski na odznaczenia PZW wg. propozycji Okręgowej Komisji Odznak.
Ogółem zaakceptowano do przedstawienia Zarządowi Głównemu odznaczenia i wyróżnienia na:
1. złotą odznakę z wieńcami PZW – dla 14 osób
2. złotą odznakę PZW – dla 10 osób
3. brązową odznakę PZW – dla 32 osób
4. medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” – dla 17 osób
Ponadto zaakceptowano pozytywnie decyzję Okręgowej Komisji odznak i przyznano:
1. medal Okręgu „Za zasługi dla wędkarstwa Okręgu Gdańskiego PZW” – dla 18 osób
2. statuetkę okolicznościową – dla 29 osób
Uchwała Nr Z – 14/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.04.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia logo koła Nr 82 „Gryf” Żukowo
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala:
1. Zatwierdza logo koła Nr 82 „Gryf” Żukowo.
2. Logo koła, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr Z – 15/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.04.2020 r.
w sprawie obniżenia czynszu Firmie OSTOJA PRESS S.C. Teresa Bartkowiak, Bohdan Bartkowiak,
Małgorzata Skurewicz
Na podstawie § 47 ust.1 i 21 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku
uchwala:
§1
W związku z dużym spadkiem obrotów w sklepie prowadzonym przez Firmę Ostoja Press S.C.
spowodowanym ogłoszonym stanem epidemicznym oraz pismem wymienionej Firmy skierowanym
do Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku, Zarząd Okręgu postanawia obniżyć
wymienionej firmie czynsz za lokal handlowy przy ul. Rajska 2 do wysokości …% zobowiązania
ustalonego w umowie.
Nowe naliczenie obowiązuje od miesiąca kwietnia 2020 r. do miesiąca czerwca 2020 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi i Głównej Księgowej Biura ZO PZW.

Uchwała Nr Z – 16/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.07.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 Statutu PZW zatwierdza uchwałę Nr P –
14/20 podjętą przez Prezydium ZO w dniu 23 marca 2020 r. w sprawie planu pracy Zarządu Okręgu i
jego Prezydium na II półrocze 2020 r. o treści:
„Na podstawie § 45 pkt 1 i 2 oraz § 48 pkt 2 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu PZW w
Gdańsku zatwierdza ramowy plan pracy Zarządu Okręgu i jego Prezydium na II półrocze 2020 r.”
Plan pracy – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr Z – 17/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.07.2020 r.
w sprawie zgody na pozyskania obwodów rybackich jeziora Brzeźno i jeziora Skąpe
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW wyraża zgodę na podjęcie
działań w celu dzierżawy obwodów rybackich jeziora Brzeźno na rzece Młosina nr 1 i jeziora Skąpe na
rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Biura ZO.
Uchwała Nr Z – 18/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.07.2020 r.
w sprawie przyznania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na wniosek zarządu koła Nr 59 Costerina w Kościerzynie - na
podstawie uchwały Nr 129 Zarządu Głównego PZW z dn. 17.12.2011 r. - nadaje odznakę „Wzorowy
Młody Wędkarz” dla członka uczestnika Filipa Słomińskiego.
Uchwała Nr Z – 19/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 21.07.2020 r.
w sprawie uruchomienia środków finansowych na ochronę ciągu tarłowego ryb w rzekach
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW, na wniosek Okręgowej
Komisji Ochrony Wód, uchwala się, co następuje:
1. Przyznaje kwotę ____,- zł na ochronę i kontrole SSR w związku z ciągiem tarłowym ryb w
rzekach Reda, Radunia i Czarna Wda.
2. Finansowanie akcji SSR dotyczy kół PZW Nr 138 Fart, Nr 126 Reda, Nr 85 Gniewino, Nr 80
Wejherowo i Nr 68 Belona Puck.

3. Z przeznaczonej kwoty mogą korzystać koła nie wymienione w pkt. 2, które uczestniczą
w kontrolach wód określonych w pkt. 1 w czasie ciągu tarłowego ryb.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
Uchwała Nr Z – 20/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 Statutu PZW zatwierdza uchwałę Nr P –
15/20 podjętą przez Prezydium ZO w dniu 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia cen za
wydanie zgody na połów ryb w myśl art. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym dot. upoważnienia do połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa.
Uchwała Nr Z – 21/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zakresu stosowania ulg
na rok 2021
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW zatwierdza strukturę oraz
wysokość składek członkowskich okręgowych rocznych i okresowych na ochronę
i zagospodarowanie wód wraz z zakresem stosowania ulg na rok 2021.
Uchwała Nr Z – 22/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie materiałów promocyjnych Okręgu Gdańskiego PZW
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 7 pkt 11, 14 oraz § 47 pkt 10 Statutu PZW, uznając
potrzebę szeroko pojętej promocji wędkarstwa oraz własnej działalności w tym zakresie, wyraża
zgodę na zakup materiałów promocyjnych z logo Okręgu Gdańskiego PZW.
1. Do wyboru materiałów, a także do dysponowania nimi upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu.
3. Materiały promocyjne stanowią zasób magazynowy, a za zgodą Prezesa ZO mogą być na bieżąco
uzupełniane.
3. Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.
Uchwała Nr Z – 23/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie odcinka nizinnego na rzece Wietcisie
Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW
ustanawia odcinek rzeki Wietcisy od mostu kolejowego w Skarszewach do jazów elektrowni wodnej
w Skarszewach, jako wodę niziną w okresie od 1 maja do 30 września.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 24/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie dobowego limitu pstrąga potokowego i lipienia
Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW
wprowadza od dnia 1 stycznia 2021 roku na wszystkich wodach, znajdujących się w użytkowaniu
Okręgu dobowy limit połowowy pstrąga potokowego i lipienia – 2 sztuki łącznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 25/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie zakazu wypuszczania złowionych sumów
Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW
wprowadza od dnia 1 stycznia 2021 roku we wszystkich wodach znajdujących się w użytkowaniu

Okręgu zakaz wypuszczania złowionych sumów, które przekroczyły wymiar ochronny i nie znajdują
się w okresie ochronnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 26/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie zniesienia wymiaru i okresu ochronnego okonia w obwodzie rybackim
rzeki Wdy nr 10
Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW
znosi z dniem 1 stycznia 2021 roku wymiar i okres ochronny okonia w obwodzie rybackim rzeki Wdy
nr 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 27/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie zniesienia zakazu wędkowania w rzece Wdzie
Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW
znosi z dniem 1 stycznia 2021 roku zakaz wędkowania w rzece Wdzie na odcinku od mostu
kolejowego w Wojtalu do mostu drogowego w Klonowicach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 28/20
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie zakazu spinningowania na odcinku rzeki Wdy w obwodzie nr 10
Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW
wprowadza w obwodzie rybackim Rzeki Wdy nr 10 z dniem 1 stycznia 2021 roku, na odcinku od jazu
elektrowni wodnej we Wdeckim Młynie do mostu w Błędnie na drodze Łuby-Łoboda, zakaz
spinningowania od 1 grudnia do 31 grudnia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 29/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 48 pkt 2 Statutu PZW zatwierdza uchwały podjęte
przez Prezydium ZO:
1. Uchwała Nr P-16/2020 w sprawie porozumień Okręgu PZW w Gdańsku na r. 2021.
2. Uchwała Nr P-17/2020 w sprawie kalendarza ściennego Okręgu Gdańskiego na rok 2021.
3. Uchwała Nr P-18/2020 w sprawie dotacji dla koła PZW 44 PGZ Stocznia Wojenna.
4. Uchwała Nr P-19/2020 w sprawie ulg dla wyróżniających się Społecznych Strażników Rybackich na
rok 2021.
5. Uchwała Nr P-20/2020 w sprawie odpisu od składki członkowskiej dla kół wędkarskich na rok 2021.
6. Uchwała Nr P-21/2020 w sprawie zakupu laptopów służbowych.
Uchwała Nr Z – 30/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet członkom Okręgu Gdańskiego PZW,
pełniącym funkcje społeczne.
§ 1.
Na podstawie § 13 pkt 6 Statutu PZW oraz Uchwały XXXI KZD PZW z dnia 21.X.2017 r., Zarząd Okręgu
PZW w Gdańsku uchwala co następuje:
1. W celu częściowego zrekompensowania kosztów osobistych oraz utraconych zarobków w
związku z pełnioną funkcją społeczną we władzach i organach statutowych okręgu,
wprowadza się diety za posiedzenia i czynności związane z pełniona funkcją.

2. Ustala się w 2021 r. wysokość jednej diety dla członków władz Polskiego Związku
Wędkarskiego Okręg w Gdańsku w kwocie brutto190,00 zł i organów Polskiego Związku
Wędkarskiego Okręg w Gdańsku w kwocie brutto 190,00 zł.
3. Wykaz funkcji pełnionych w Okręgu Gdańskim PZW, uprawnionych do pobierania diet oraz
zryczałtowaną liczbę diet w okresie miesięcznym lub kwartalnym, określono w tabeli nr 1.
4. Podstawę do wypłaty 1 diety stanowi udział w posiedzeniach władz lub organów Związku
szczebla okręgowego potwierdzone na liście obecności, a podstawę do wypłaty jej
wielokrotności stanowi należyte wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej
społecznie funkcji.
5. Dieta przysługuje obecnym na posiedzeniu, a także tym, którzy nie mogą w nim uczestniczyć
z powodu realizowania innych zadań Związku.
6. Wypłata diet następuje w okresach miesięcznych lub kwartalnych w zależności od terminów
posiedzeń zgodnie z ich planem.
7. Dieta z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach władz i organów wyklucza wypłatę diety
wynikającą z polecenia wyjazdu służbowego (określoną w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej) na to posiedzenie.
8. Rozliczenie kosztów podróży powinno następować według cen biletów komunikacji
publicznej lub stawki kilometrowej przy użyciu własnego środka lokomocji oraz przy
zachowaniu zasady dogodności w czasie i racjonalności kosztów danego przejazdu.
§ 2.
Wykaz funkcji w Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku uprawnionych do pobierania diet za
posiedzenia i czynności służbowe określa poniższa tabela:
Lp.
Zryczałtowana liczba diet
Funkcja
W okresie
w okresie miesięcznym
kwartalnym
1
Prezes
9
27
2
Wiceprezes
3
9
Sekretarz
3
9
Skarbnik
3
9
3
Członek Prezydium
1
3
4
Członek Zarządu Okręgu
1
5
Przewodniczący Okręgowej Komisji
2
6
Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego
6
Członek OKR, Sądu Koleżeńskiego
1
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 31/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie diet dla skarbników kół w roku 2021
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje:
§ 1.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku przyznaje skarbnikom kół Okręgu Gdańskiego na rok 2021 diety,
które częściowo rekompensują koszty osobiste oraz utracone zarobki w związku z pełnioną funkcją w
Kole.
Wysokość diet wyliczana jest zgodnie z Uchwałą XXXI KZD PZW z dnia 21.10.2017 r. przyjmuje limit
wyliczony na podstawie sprzedaży składek w roku 2020 w poniższy sposób - co stanowi ….,- zł
5 % przychodów ze składki członkowskiej
5 % przychodów z wpisowego
5 % przychodów ze składki okręgowej
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2021 r.

Uchwała Nr Z – 32/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie wysokości pogotowia kasowego w kołach w roku 2021
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala na rok 2021
pogotowie kasowe w kołach Okręgu Gdańskiego w kwocie do 4000 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 33/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie stawek z tyt. sprawowania opieki nad wodami w roku 2021
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW uchwala się co następuje:
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zatwierdza na 2021 r. stawki kwotowe dla kół z tytułu sprawowania
ochrony nad wodami, w wysokości:
- za 1 ha jeziora
- 24 zł
- za 1 km biegu rzeki - 33 zł
- za rz. Martwa Wisła – 13 zł / 1ha wody
- za Kanały: Śledziowy, Piaskowy i Gołębi - 17 zł / ha
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 34/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu na I półrocze 2021 r.
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zatwierdza plan pracy na I półrocze 2021 roku.
Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr Z – 35/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie bezpłatnego wydania kalendarzy
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na bezpłatne
wydanie po jednym kalendarzu wędkarskim na r. 2021 (do wyboru) dla:
- członków Zarządu Okręgu,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
- Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
- Rzecznika dyscyplinarnego,
- Przewodniczących okręgowych komisji problemowych,
- Pracowników Biura ZO,
- oraz do pomieszczeń biurowych Zarządu Okręgu, według potrzeb.
Ponadto przyznaje kalendarze na cele promocyjne:
- do dyspozycji prezesa ZO - 30 sztuk,
- dla dyrektora biura ZO – 15 sztuk,
- dla wiceprezesów, sekretarza i skarbnika ZO – po 5 sztuk,
Uchwała Nr Z – 36/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie utrzymywania czystości i porządku siedziby Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku
oraz zmian organizacyjnych
Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wyraża zgodę na podjęcie
współpracy ze specjalistyczną firmą zajmującą się kompleksowym utrzymaniem czystości i porządku
w budynku i na posesji ZO w Gdańsku przy ul. Rajskiej 2.
Jednocześnie wprowadza się zmianę w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zarządu Okręgu
zatwierdzonym własną Uchwałą Nr Z – 53/15 w dn. 17.11.2015 r., w Rozdziale II. Zasady

Organizacyjne Biura Okręgu, polegającą na likwidacji stanowiska pracownika gospodarczegosprzątaczka w pionie organizacyjno-administracyjnym.
Do realizacji uchwały zobowiązuje się Dyrektora Biura ZO.
Uchwała Nr Z – 37/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie warunków umowy – zlecenia z rzecznikiem dyscyplinarnym Zarządu Okręgu
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie Statutu PZW § 47 pkt 10 wyraża zgodę na zawarcie
umowy zlecenia z Władysławem Kasperkowiczem na wykonywanie prac rzecznika dyscyplinarnego
zarządu okręgu na rok 2021.
Ustala się miesięczny limit godzin pracy w wysokości 20 godzin i wynagrodzenie miesięczne w
wysokości …,- zł brutto.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.
Uchwała Nr Z – 38/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie różnic liczbowych pomiędzy sprzedażą składek okręgowych na ochronę i
zagospodarowanie wód, a liczbą wydanych zezwoleń wędkarskich i hologramów w roku 2020
Na podstawie § 15 ust.3 Statutu PZW, Uchwały nr 103 Zarządu Głównego PZW z dnia 27.09.2008r.,
oraz Uchwały Z-76/11 Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dn. 3.12.2011r. Zarząd Okręgu potwierdza
zasadność i zatwierdza 330 sztuk zezwoleń wędkarskich opatrzonych hologramem, do których nie
sprzedano składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2020, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Sprzedaż składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód 21 345 sztuk
Wydanie zezwoleń wędkarskich
21 675 sztuk
Różnica
330 zezwoleń
Na liczbę 330 składają się następujące pozycje:
- duplikaty 16 sztuk
- zezwolenia dla współmałżonków 117 sztuk
- honorowi PZW Okręg w Gdańsku 10 sztuk
- honorowi pozostałych Okręgów 36 sztuk
- zezwolenia okresowe 150 sztuk
- sankcje z brak zezwoleń 1 sztuka
RAZEM
330 sztuk
Uchwała Nr Z – 39/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia i innych składników
majątkowych będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku.
Na podstawie § 30 pkt 6 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu uchwala:
§1
Przeprowadzić inwentaryzację majątku PZW Okręg w Gdańsku według stanu na dzień 31.12.2020r.
Środków trwałych - inwentaryzacja przeprowadzana co 4 lata.
Wyposażenia - inwentaryzacja roczna.
Materiałów w magazynie- inwentaryzacja kwartalna.
Środków pieniężnych w kasie okręgu i w kasie portoryjnej.
§2
Inwentaryzację należy przeprowadzić następującymi metodami:
a) metoda weryfikacji zapisów w ewidencji księgowo-finansowej z dokumentacją źródłową,
b) metoda spisu z natury.
§3

1. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 30 października 2020 r. do 31 stycznia
2021 r., według stanu na dzień 31.12.2020 r.
2. Dokumentacja inwentaryzacji powinna zawierać:
a) spis z natury,
b) protokół z rozliczeń wyników inwentaryzacji,
c) protokół weryfikacji ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
3. Szczegóły inwentaryzacji zostaną podane w rozporządzeniu wydanym przez Dyrektora Biura.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.
Uchwała Nr Z – 40/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie podziału zezwoleń na łowisko Straszyn – Goszyn na rok 2021
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW zatwierdza podział zezwoleń
na amatorski połów ryb wędką z brzegu w Zbiorniku Straszyn – Goszyn na rok 2021 według
propozycji przedstawionej przez Okręgową Komisję Ochrony Wód:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koło PZW
117 Czapla
58 Kolbudy
138 Fart
4 Gdańsk-Portowa
64 Pinczyn
136 Policyjne Gdynia
ZO Gdańsk
SUMA

Przyznana ilość zezwoleń
11 szt.
9 szt.
19 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
5 szt.
50 szt.

Wydanie zezwoleń na rok 2021 odbędzie się po dostarczeniu do Biura Okręgu dokumentacji za rok
2020 (rejestry połowu, rejestry wydanych zezwoleń).
Uchwała Nr Z – 41/2020
Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie odpisu od składki członkowskiej dla kół wędkarskich na rok 2021
ZO PZW Okręg w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 7 i 10 Statutu PZW uchwala na rok 2021 odpis od
składki członkowskiej dla kół PZW Okręg w Gdańsku w łącznej kwocie …,00zł. Powyższy odpis został
wyliczony zgodnie z Uchwałą Prezydium ZO nr P-20/2020 z dnia 27.10.2020r.

