
Uchwala Nr ..-/£&.J2QU 

Prezydium Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 
modernizacji obiektow w Osrodku zarybieniowym Siedliszczki. 

W celu poprawy sytuacji ekonomicznej Osrodka zarybieniowego w Siedliszczkach oraz na 
podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, postanawia sie; 

§1-

Przystapic do I etapu realizaeji prac zwiazanych z modernizacji obiektow stawowych 
w Osrodku zarybieniowym Siedliszczki. 

§2. 

W celu realizaeji zadan wymienionych w § 1 nalezy wystajnc do wykonawcow o zlozenie 
oferty przed wykonawczej. 

§3. 

Realizacj? niniejszej uchwary powierza sie dla Komisji ds. zagospodarowania wod Zarzadu 
Okregu. 

§4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 

Lublin, dnia 21.03.2016 rok. 
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Uchwala Nr ../2016 

Prezydium Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 
przyjecia planu pracy. 

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, postanawia sie; 

§1 . 

Przyjmuje sie plan pracy Zarzadu Okregu PZW w Lublinie na II kwartal 2016 roku zgonie 
z zalacznikiem. 

§2 . 

Realizacje niniejszej uchwary powierza si? dla Komisji organizacyjnej. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 

Lublin, dnia 21.02.2016 rok. 



Uchwala Nr ,72016 

Prezydium Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 
podpisania umow na sprzatanie nabrzezy wod. 

W zwiazku z koniecznosci^ utrzymania czystosci na nabrzezach jezior i zbiornikow wodnych, 
postanawia sie; 

Zlecic i podpisac umowe z kotami PZW na sprzatanie i utrzymanie czystosci na nabrzezach 
nastepujacych jezior i zbiornikow: 

1. Dla kola PZW OSW Rogozno: 
> zbiornika Dratow za kwote - 4.500,- zl 
> zbiornika Krzczeh za kwote - 4.500,- zl 

2. Dla kola PZW Usciwierz: 
> jeziora Bikcze i Usciwierz za kwote - 3.500,- zl 

3. Dla kola PZW Uscimow: 
> jeziora Biale Uscimowskie i Masluchowskie za kwot? - 3.500,- zl 

4. Dla kola PZW Ostrow Lubelski: 
> jeziora Miejskiego za kwote - 1.000,- zl 

5. Dla kola PZW Poniatowa: 
> za sprzatanie zbiornikow w Poniatowej za kwote - 2.000,- zl 

Nadzor i kontrole nad prawidlow^ realizaeji niniejszej uchwary powierza sie dla Komisji 
ochrony wod. 

Realizacj? uchwaly w zakresie finansowym powierza sie dla dziahi finansowo-ksi?gowego 
biura ZO PZW w Lublinie. 

§1 . 

§2. 

§3 . 

§4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 

Lublin, dnia 21.02.2016 rok. 
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Uchwala Nr. J12..../2016 

Prezydium Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 
udzielenia dofinansowania na spotkanie Lubelskich Pstrqgarzy. 

Na wniosek Komisji ds. ryb lososiowatych, postanawia si?; 

§ 1 . 

Udziela si? dofinansowania w kwocie 1.000,- zl (slownie zl: jeden tysiac) dla Komisji ryb 
lososiowatych na organizacj? XII Spotkania Lubelskich Pstr^garzy. 

§2. 

Realizacj? niniejszej uchwaby powierza si? dla dziahx finansowo-ksi?gowego biura ZO PZW 
w Lublinie. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Lublin, dnia 21.03.2016 rok. 
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Uchwala Nr uiZ.#..C./2016 

Prezydium Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 
rekomendacji na Komendanta Powiatowego SSRyb w Powiecie Pulawskim. 

Na wniosek koi z terenu powiatu Pulawskiego, postanawia sie; 

§1 . 

Zarzad Okregu PZW w Lublinie rekomenduje Pana Bogdana Kawenckiego na stanowisko 
Komendanta Spolecznej Strazy Rybackiej Powiatu Pulawskiego. 

§2. 

Realizacje niniejszej uchwary powierza sie dla Komisji ds. ochrony wod. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 

Lublin, dnia 21.03.2016 rok. 


