Uchwała nr 2/2010
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 04.02.2010r.
w sprawie: konkursu na najlepszego strażnika
Społecznej Straży Rybackiej
oraz najlepiej działającą grupę w kole.
Na podstawie §46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007r
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Postanawia się przeprowadzić konkurs na najlepszego Strażnika Społecznej Straży Rybackiej, oraz
najlepiej działającą grupę w kole.
§2
Na uhonorowanie zwycięzców konkursu przeznacza się kwotę 30 000 złotych z budżetu Zarządu Okręgu.
§3
Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ds. gospodarczych
Konrad Ciura

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu nr 2/2010
z dnia 04.02.2010 r.

Regulamin konkursu na najlepszego strażnika
Społecznej Straży Rybackiej,
oraz najlepiej działającą grupę w kole.
§1
Każdy członek Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Zarządzie Okręgu podlega ocenie działalności
w roku kalendarzowym ( od 01.01. do 31.12.) na podstawie następujących kryteriów:
- za udział w kontroli dziennej
1 pkt
- za udział w kontroli nocnej (od godz.22.00-6.00)
3 pkt
- za nadzór i zabezpieczenie zarybienia
1 pkt
- za udział w szkoleniu (dwa w roku)
1 pkt
- za udział w rozprawach sądowych, lub na policji(świadek)
1 pkt
- za ujawnione wykroczenie jako świadek
1 pkt
- za ujawnione wykroczenie (dokumentacja) dowódca patrolu
5 pkt
- za wykrycie i przekazanie sieci bez wykrycia sprawców
5 pkt.
- za wykrycie i likwidację sieci z zatrzymaniem sprawców
10 pkt
§2
Dokumentację punktową poszczególnych strażników prowadzi i przekazuje z kwartalnym sprawozdaniem
Komendant SSR w kole.
§3
Na podstawie punktacji określonej w §1 wyróżnia się do 8 strażników w rejonie. Podstawą wyróżnienia jest
uzyskanie minimum 35 punktów.
§4
Na podstawie uzyskanych wyników punktowych przez poszczególnych strażników w kole, oraz
terminowości składanych sprawozdań kwartalnych tj. do 7 dni po zakończeniu kwartału, (nie dotrzymanie
terminu obniża punktację koła o 10 punktów) ocenia się działalność grup w kołach. Wyróżnieniu podlega 6
najlepiej działających grup.
§5
Uhonorowanie najlepszych przewiduje się w formie dyplomów, pucharów, dotacji.

