Uchwala Nr 57/2018
Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjecia
uchwal podj?tych na posiedzeniach prezydialnych.
Po zapoznaniu si? z materialami z posiedzen Prezydium ZO oraz na podstawie § 48 ust 2
Statutu PZW, postanawia si?;
§1.
Przyjmuje sie uchwary podj?te w dniu 26.03.2018 roku na posiedzeniu Prezydium ZO
w nast?pujacych sprawach;
Uchwal? Nr 45/2018 w sprawie przyjecia planu pracy ZO na II kwartal br.
Uchwal? Nr 46/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w oplacie za w?dkowanie dla osob
niezrzeszonych.
Uchwal? Nr 47/2018 w sprawie podpisania umow na sprzatanie nabrzeiy wod przez kola
PZW Okr?gu lubelskiego.
Uchwal? Nr 48/2018 w sprawie wykonania tarlisk sztucznych na Zalewie Zemborzyckim.
Uchwal? Nr 49/2018 w sprawie powolania Komisji egzaminacyjnej na kart? w?dkarskq. przy
kole PZW Lublin MPK.
Uchwal? Nr 50/2018 w sprawie likwidacji samochodu osobowego w kole PZW Lubartow
Staw.
Uchwal? Nr 51/2018 w sprawie ustalenia terminu ogolno okr?gowej akcji sprzatania
nabrzezy lowisk.
Uchwal? Nr 52/2018 w sprawie odrzucenia wniosku na powolanie nowego kola PZW
w Gol?biu.
§2.
Przyjmuje si? uchwaby podj?te w dniu 23.04.2018 roku na posiedzeniu Prezydium ZO
w nast?pujaxych sprawach;
Uchwal? Nr 53/2018 w sprawie uzupelnienia skladu osobowego Prezydium ZO o Kol. Piotra
Ostrowskiego.
Uchwal? Nr 54/2018 w sprawie uzupelnienia skladu osobowego ZO o Kol. Tomasza
Kurdzicjlka delegata kola PZW D?blin Start.
Uchwal? Nr 55/2018 w sprawie pokrycia kosztow wykonania scianki reklamowej sponsorow
zawodow w?dkarskich.

Uchwal? Nr 56/2018 w sprawie ustalania cen materialu zarybieniowego z osrodkow
wlasnych wg cen rynkowych.
Uchwal? Nr 57/2018 w sprawie uzupelnienia skladu osobowego Komisji organizacyjnej
o Kol. Edwarda Kwiecihskiego.
§3.
Przyjmuje sie uchwaly podjete w dniu 28.05.2018 roku na posiedzeniu Prezydium ZO
w nastepujacych sprawach;
Uchwal? Nr 58/2018 w sprawie zatwierdzenia skladu Komisji egzaminacyjnej na Kart?
wedkarsk$ przy kole PZW Lublin Barrakuda.
Uchwal? Nr 59/2018 w sprawie wyrazenia zgody na odlowy kontrolne na rzece Kr?zniczance
i N?dznicy dlafirmyASANGA.
Uchwal? Nr 60/2018 w sprawie przyj?cia ramowego Regulaminu prowadzenia stanic
wfdkarskich.
Uchwal? Nr 61/2018 w sprawie wyrazenia zgody dla kola PZW Lublin Miasto na
prowadzenie stanicy w?dkarskiej nad zbiornikiem Krzczen.
Uchwal? Nr 62/2018 w sprawie wyrazenia zgody dla kola PZW Lublin Lin Czuby na
prowadzenie stanicy w?dkarskiej nad zbiornikiem Dratow.
Uchwal? Nr 63/2018 w sprawie rozpocz?cia dzialalnosci pola namiotowego nad jeziorem
Czarnym Sosnowickim.
Uchwal? Nr 64/2018 w sprawie rozpocz?cia procedury sprzedazy lodzi motorowej.
Uchwal? Nr 65/2018 w sprawie przekazania dla SSRyb kola PZW Pulawy Miasto silnika
spalinowego Mercury.
Uchwal? Nr 66/2018 w sprawie powierzenia Inspektorowi Panu Wojciechowi Brzyckiemu
prowadzenia Ochrony Danych Osobowych.
§4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 25.06.2018 rok.
PREZES
SEKRETARZ

Uchwala Nr ££L.J201S
Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 2* czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia
wnioskow na odznaczenia zwiazkowe.
Na wniosek Komisji odznaki oraz na podstawie § 47 ust 11 Statutu PZW, postanawia si§;
§1.
Zatwierdza sie zaopiniowane pozytywnie wnioski kol na odznaczenia zwiazkowe w tym na;
•
•
•
•
•

Zlot4 Odznak? z wiehcami PZW - szt 6
Zloti* Odznake PZW - szt 14
Srebrna^ Odznake PZW - szt 39
Medal „ZasJuzony w Rozwoju Wedkarstwa" - szt 47
Medal ,Zasluzony dla Wedkarstwa Lubelszczyzny" - szt 44
§2.

Wnioski ktore wymagaj^ zatwierdzenia ich przez Glowna^ Komisje Odznaki nalezy przeslac
do Z G PZW w Warszawie.
§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 25.06.2018 rok.
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Uchwala Nr .i2.iL./2018
Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjecia
planu pracy ZO na HI kwartal.
Na wniosek Komisji organizacyjnej oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW, postanawia
sie;
§1.
Przyjmuje si? plan pracy Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie na III kwartal 2018 roku zgodnie
z zalacznikiem Nr 1.
§2.
Realizacje uchwaly powierza si? dla Komisji organizacyjnej.
§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.

Lublin, dnia 26.06.2018 rok.
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Uchwala Nr 60/2018
Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany
operatu rybackiego dla obwodu rzeki Kurowki.
Na wniosek Komisji ryb tososiowatych, postanawia sie;
§1Rozpoczac prace nad zmiany operatu rybackiego w obwodzie rzeki Kurowki z wody nizinnej
na wode krainy pstraga i lipienia.
§2.
Realizacje niniejszej uchwaJy powierza sie dla dziahi zagospodarowania wod biura ZO PZW
w Lublinie.
§3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 26.06.2018 rok.

Uchwal? Nr 61/2018
Zarzadu Okrej*u PZW w Lublinie z dnia 26 czerwca 2018
dofinansowania dla Gminy Zakrzowek.

roku w sprawie

§1Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazuj? si§ dofinansowanie dla Gminy Zakrzowek
w kwocie 3.000,- zl na sprzatanie i koszenie nabrzezy zbiornika w Zakrzowku.
§2.
Realizacj? uchwary powierza si? dla dzialu finansowo-ksiegowego biura ZO PZW
w Lublinie.
§3.
Uchwal^ wchodzi w iycie z dniem jej podjecia.

Lublin, dnia 26.06.2018 rok.
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Uchwala Nr 62/2018
Zarzadu Okrejgu PZW w Lublinie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian zapisu
w zezwoleniu na 2019 rok.
Na wniosek Komisji zagospodarowania wod, postanawia sie;
§1Nalezy wprowadzic w zezwoleniu na wedkowanie od 2019 roku zapis o brzmieniu; „Jezeli
ostatni dzien zakazu wedkowania ryb wypada w dzien ustawowo wolny od pracy, zakaz
skraca sie o ten dzien".
§2.
Zapis § 1 nie dotyczy wod Zalewu Zemborzyckiego oraz wod krainy pstrqga i lipienia.
§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia i moca^ obowiazujac*}. od dnia 1 stycznia 2019
roku.

Lublin, dnia 26.06.2018 rok.
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