Uchwala Nr

/2018

Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
przyjecia planu pracy Zarzadu Okr?gu.

Na wniosek Komisji organizacyjnej, postanawia si?;
§1.

Przyjmuje si? plan pracy Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie na II kwartal 2018 roku wedhig
zalacznika Nr 1 do niniejszej uchwaly.
§2.

Nadzor nad prawidlowa^ realizacjq. uchwaly powierza si? dla Komisji organizacyjnej.
§3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 26.03.2018 rok.

4lf

Uchwala Nr ..tU?...../2018
Prezydium Zarzadu Okr$gu PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmiany w oplacie za wedkowanie dla osob niezrzeszonych.

Na wniosek Komisji organizacyjnej, postanawia sie;
§1.

Zmienia sie zapis w uchwale Nr 22/2017 ZO PZW w Lublinie z dnia 15.09.2017 roku
dotyczacej oplat za wedkowanie dla osob niezrzeszonych nazewnictwo z oplaty tygodniowej
na opiate siedmiodniow^.
§2.

Nowy zapis otrzymuje nast^pujace brzmienie:
• oplata za wedkowanie dla osob niezrzeszonych 7 dniowa na wodach nizinnych wynosi
100,- zl
• oplata za wedkowanie dla osob niezrzeszonych 7 dniowa na wodach gorskich wynosi
160,- zl
Pozostale zapisy uchwaly nie ulegaja. zmianie.
§3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia i moca^ obowiazujaca. od dnia 1 stycznia 2018
roku.

Lublin, dnia 26.03.2018 rok.

Uchwala Nr

/2018

Prezydium Zarzadu Okreju PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
podpisania umow z kolami PZW na sprzatanie nabrzezy wod.

W zwiazku z koniecznoscia. utrzymania czystosci na nabrzezach wod, postanawia si?;
§1.

Zleca si? dla nizej wymienionych kol PZW sprzatanie i utrzymanie czystosci na nabrzezach
nast?pujacych jezior i zbiornikow:
1/. Dla kola PZW OSW Rogozno;
• zbiornika Dratow za kwot? - 4.500,- zl
• zbiornika Krzczeh za kwot? - 4.500, zl
21. Dla kola PZW Usciwierz;
• jeziora Bikcze i Usciwierz za kwot? - 3.500,- zl
3/. Dla kola PZW Uscimow;
• jeziora biale Uscimowskie i Masluchowskie za kwot? - 3.500,- zl
AI. Dla kola PZW Ostrow Lubelski;
• jezioro Miejskie za kwot? - 1.000,- zl
5/. Dla kola PZW Poniatowa;
• zbiornikow Poniatowa za kwot? - 2.000,- zl
§2.

Z kolami wymienionymi w § 1 nalezy sporzadzic umowy okreslajace zakres obowiazkow.
§3.

Nadzor nad prawidlowa realizacj^ niniejszej uchwaly powierza si? dla dziatu ochrony wod.
§4.

Realizacj? uchwaly w zakresie finansowym powierza si? dla dzialu finansowo-ksi?gowego
biura ZO PZW w Lublinie.
§5.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 26.03.2018 roku.

Uchwala Nr A6L./2018
Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
wykonania tarlisk sztucznych na Zalewie Zemborzyckim.

W zwiazku z podpisana. umowa. z Gmina^ Lublin na wykonanie 700 szt tarlisk sztucznych
w ramach rekultywacji zbiornika Zemborzyce, postanawia sie;
§1-

Zleca si? dla kola PZW Lublin Elektrostal oraz dla kola PZW Belzyce wykonanie tarlisk
sztucznych z materialu iglastego wraz z ich zatopieniem w wodach Zalewu Zemborzyckiego
w tym dla;
• kola PZW Lublin Elektrostal 500 szt
• kola PZW Belzyce 200 szt
Wykonawcy pozyskaja. we wlasnym zakresie material do wykonania w/w zadania, a koszt
wykonania zadania ustala si? na kwot?;
• dla kola PZW Lublin Elektrostal - 5.700,- zl
• dla kola PZW Belzyce - 2.300,- zl
§2.

Termin kohcowy realizacji zadania wymienionego w § 1 ustala si? na dzieh 15 kwietnia 2018
roku.
§3.

Nadzor nad prawidlowa. realizacja. zadania powierza si? dla Komisji zagospodarowania wod.
§4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 26.03.2018 rok.

Uchwala Nr

49

72018

Prezydium Zarzadu Okr$gu PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
powolania Komisji egzaminacyjnej na kart? wedkarsks} przy kole Lublin MPK.

Na wniosek kola PZW Lublin MPK, postanawia sie;
§1.

Powoiuje sie Komisje egzaminacyjn^ na kartf wedkarska^ przy kole PZW Lublin MPK
w nastepujacym skladzie:
1/. Klej Krzysztof
21. Zawislak Marek
31. Dylon Adam
AI. Koziol Leszek
§2.

Realizacj? uchwaly powierza si? dla Komisji organizacyjnej Okregu.
§3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 26.03.2018 rok.

SEKRETARZ

Uchwala Nr 50/2018
Prezydium Zarzadu Okrfgu PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
likwidacji samochodu.

Na wniosek kola PZW Lubartow Staw, postanawia sie;
§1.

Wyraza si? zgode na likwidacj? poprzez zlomowanie samochodu marki Citroen Berlingo rok
produkcji 1999 o Nr rej. L U 954CH Nr VIN VF7MFWJZF65378251 o wartosci poczaftowej
2.500,- zl i 100 % umorzenia w punkcie kasacji pojazdow auto-zlom ze wzgledu na wieksze
koszty naprawy od wartosci rynkowej przedmiotowego auta.
§2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 26.03.2018 rok.

PREZES
ZOPZWwLUBIitNIE

(MM
1

SEKRETARZ
ZO PZW w^UBLINIE

/i

l

t/erzy Leu&

Uchwahj Nr 51/2018
Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
ustalenia akcji sprzatania nabrzezy wod.

Na wniosek Komisji organizacyjnej, postanawia sie;
§1.

Ustala si? dzieh 22 kwietnia 2018 roku ogolno okregow^ akcj$ spoleczna. sprzatania nabrzezy
uzytkowanych lowisk.
§2.

Uchwala wchodzi wzycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 26.03.2018 rok.

Uchwala Nr 52/2018
Prezydium Zarzadu Okrejgu PZW w Lublinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
rozpatrzenia wniosku o powolaniu kola w Golebiu.

W zwiazku z wnioskiem grupy inicjatywnej o powolaniu nowego kola wedkarskiego
w Golebiu, postanawia sie;
§1.

Nie powofywac nowego kola PZW w Golebiu ze wzgledu na bliskq. dzialalnosc kol
wedkarskich w Deblinie i Pulawach.
§2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 26.03.2018 rok.

SEKRETARZ
ZO PZW w LUBLINIE
Tomasz Kowalik

