Uchwata Nr 183/2017
Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przyjecia
uchwal podjetych na posiedzeniu Prezydium Zarzadu Okregu.
Po zapoznaniu si? z materialami z posiedzenia Prezydium Zarzadu Okr?gu oraz na podstawie
§ 46 ust 10 Statutu PZW, postanawia si?;
§1.
Zatwierdza si? uchwafy podj?te w dniu 30.01,2017 roku na posiedzeniu Prezydium Zarzadu
w nast?pujacych sprawach;
Uchwal? Nr 219/2017 w sprawie zgloszenia wnioskow do Urzedu Miasta dotyczacych
programu rewitalizacji rzeki Bystrzycy i Zalewu Zemborzyckiego.
Uchwal? Nr 220/2017 w sprawie powolania Komisji Zjazdowej do przygotowania
materialow na X X X I O Z D PZW w Lublinie.
Uchwal? Nr 221/2017 w sprawie zatwierdzenia Komisji egzaminacyjnych na kart?
w?dkarskg. w Koiach; Bychawa, Nal?cz6w, Lublin Czechow oraz Lublin Szuwarek.
Uchwal? Nr 222/2017 w sprawie rozwiazania Klubu w?dkarskiego Maver-Splawik Lublin.
Uchwal? Nr 223/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu lowiska w Melgwi.
Uchwal? Nr 224/2017 w sprawie wysokosci diet spolecznych dla skarbnikow kol PZW
Okr?gu lubelskiego.
Uchwal? Nr 225/2017 w sprawie uhonorowania upominkami prezesow Zarzadu Kol, ktorzy
zakonczyli pelnienie funkcji w swoich koiach.
§2.
Realizacj? uchwary powierza si? dla Prezydium Zarzadu Okr?gu.
§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 20.02.2017 rok.

Uchwala Nr Mt../2017
Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Okr?gu za 2016 rok.
Po zapoznaniu si? ze sprawozdawczoscia^finansowa.Okr?gu, protokolem Okr?gowej Komisji
Rewizyjnej w tym przedmiocie oraz na podstawie § 46 ust 6 Statutu PZW, postanawia sie;
§1.
Zatwierdza si? sprawozdanie finansowe Zarzadu Okregu Polskiego Zwiazku W?dkarskiego
w Lublinie za 2016 rok obejmujace bilans, rachunek wynikow i informacj? dodatkow^.
§2.
SprawozdaniefinansoweOkr?gu lubelskiego PZW zamyka si?;
•

suma^ilansowa. aktywow i pasywow

- 3.862.506,53 zl

•

rachunkiem wynikow wykazujacych strat? netto -

59.455,34 zl

wtym:
•
•

zysk Zarzadu Okr?gu - + 10.034,65 zl
strat? Zarzadow K61 - - 69.489,99 zl
§3.

Strat? pokrywa si? z funduszu statutowego Okr?gu.

§4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 20.02.2017 rok.
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Uchwala Nr ..l.?.£.../2017
Zarzadu Okrejgu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Lublinie z dnia 20 lutego 2017
roku w sprawie przyjecia preliminarza budzetowego Zarzadu Okr?gu i Kol na 2017 rok.
§1Na podstawie § 46 ust 7 Statutu PZW, uchwala sie budzet Zarzadu Okregu i Kol na 2017 rok
zamykaj^cy sie;
1. Po stronie przychodow kwota^

- 4.274.744,06 zl

2. Po stronie wydatkow kwota^

- 4.230.541,90 zl

3. Dodatnim wynikiemfinansowym- + 44.202,16 zl
w tym wynikfinansowykol;
-0
§2.
Szczegolowe wskazniki budzetowe, w tym budzet jednostkowy Zarzadu Okregu i Kol
zawiera opracowanie jako zalacznik do uchwaly pod tytulem - „Preliminarza budzetowy
PZW na 2017 rok - wzor PF-3.
§3.
Niniejsza uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 20.02.2017 rok.

Uchwala Nr

Jf6
£.../2017

Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przyjecia
sprawozdania Zarzadu Okregu za kadeiicje 2013-2016.
Po zapoznaniu sie z dokumentacja^ sprawozdawcza^ oraz na wniosek Komisji Zjazdowej,
postanawia sie;
§1.
Zatwierdza sie sprawozdanie Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie za okres kadencji 2013-2016
obejmujace nastepujace zagadnienia;
dzialalnosc organizacyjn^ Okr?gu
dzialalnosc organizacyjn^ kol
dzialalnosc sportow^
dzialalnosc mlodziezow^
dzialalnosc w zagospodarowaniu wod
dzialalnosc w ochronie wod
dzialalnosc finansowe
§2.
Sprawozdanie nalezy przeslac delegatom na X X X I Okrejowy Zjazd Delegatow PZW
w Lublinie.
§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 20.02.2017 rok.
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Uchwala Nr

dt

72017

Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie podpisania
uniow z kolami PZW na sprzatanie nabrzezy wod.
W zwiazku z koniecznoscia^ utrzymania czystosci na nabrzezach jezior i zbiornikow wodnych,
postanawia si?;
§1Zlecic i podpisac umowy na sprzatanie i utrzymanie czystosci na nabrzezach jezior
i zbiornikow z nastepujacymi kolami PZW;
1. Dla Kola PZW OSW Rogozno;
> zbiornik Krzczeh za kwot? - 4.500,- zl
> zbiornik Dratoj^a kwot? - 4.500, - zl
2. Dla Kola PZW Usciwierz;
> jeziora Bikcze i Usciwierz za kwot? - .4.000,-zl
3. Dla Kola PZW Ostrow Lubelski;
> jezior Miejskie za kwot? - 1.000,- zl
4. Dla Kola PZW Poniatowa;
> zbiorniki Poniatowa za kwot? - 2.000,- zl
5. Dla kola PZW Uscimow;
> jeziora Biale Uscimowskie oraz Masluchowskie za kwot? - 3.000,- zl
§2.
Nadzor i kontrol? nad prawidlow^ realizacj^ niniejszej uchwary powierza si? dla Komisji
ochrony wod.
§3.
Realizacj? uchwary w zakresie finansowym powierza si? dla dziahi finansowo-ksi?gowego
biura ZO PZW w Lublinie.
§4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 20.02.2017 rok.

Uchwala Nr .d$L./2017
Zarzadu Okrejgu PZW w Lublinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu splawikowego Grand-Prix Okregu lubelskiego.
Na wniosek Komisji ds. sportu Okregu lubelskiego oraz zainteresowanych kol, postanawia
sie;
§1.
Zatwierdza sie na 2017 rok Regulamin organizowania oraz przeprowadzania zawodow
wedkarskich w dyscyplinie splawikowej z cyklu Grand - Prix Okregu lubelskiego PZW.
§2.
Realizacje niniejszej uchwary powierza si? dla Komisji ds. sportu.
§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 20.02.2017 rok.
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Uchwala Nr

./2017

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie nadania tytulu
instruktora wedkarstwa mlodziezowego.
Na wniosek Okregowej Komisji ds. mlodziezy oraz na podstawie § 46 ust Statutu PZW,
postanawia sie;
§1.
Nadaje si? tytul „Instruktora W?dkarstwa Mlodziezowego" dla nizej wymienionych osob:
1/. Kol. Leszek Adam - koto PZW Lublin Bystrzyca
21. Kol. Schulz Dariusz - koto PZW Lublin Haczyk
§2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 20.02.2017 rok.
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