
UchwalaNr 34/2017 

z posiedzenia Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie odbytego w dniu 18 grudnia 2017 roku 
w sprawie przyj?cia uchwal podj?tych na posiedzeniach prezydialnych. 

Po zapoznaniu si? z materialami z posiedzen prezydialnych oraz na podstawie § 48 ust 2 
Statutu PZW, postanawia si?; 

§1-
Przyjmuje si? uchwaly podj?te na posiedzeniu Prezydium ZO PZW w Lublinie w dniu 
30.10.2017 roku w nast?pujacych sprawach; 

Uchwal? Nr 18/2017 w sprawie przyj?cia zalozeh do opracowania materialow 
informacyjnych za 2017 rok. 
Uchwal? Nr 19/2017 w sprawie likwidacji srodkow trwah/ch b?dacych na stanie Okr?gu 
PZW w LubUnie. 
Uchwal? Nr 20/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Zakrzowek za sprzatanie 
zbiornika w Zakrzowku. 

§2. 
Przyjmuje si? uchwaly podj?te na posiedzeniu Prezydium ZO PZW w Lublinie w dniu 
27.11.2017 roku w nast?pujacych sprawach; 

Uchwal? Nr 21/2017 w sprawie przyj?cia informacji Komisji budzetowej z przewidywanego 
wykonania kosztow i dochodow Okr?gu za 2017 rok. 
Uchwal? Nr 22/2017 w sprawie przyj?cia na stan srodkow trwah/ch ogrodzenia wykonanego 
w osrodku zarybieniowym D?bica. 
Uchwal? Nr 23/2017 w sprawie wst?pnego przyj?cia zalozeh do opracowanie preliminarza 
budzetowego Okr?gu i K61 na 2018 rok. 
Uchwal? Nr 24/2017 w sprawie zastosowania ulgi 100 % w skladce wpisowego dla czlonka 
uczestnika. 
Uchwal? Nr 25/2017 w sprawie udost?pnienia w?dkowania z ulgâ  50 % dla czlonkow innych 
Okr?g6w z ktorymi jest podpisane stosowne porozumienie. 
Uchwal? Nr 26/2017 w sprawie powolania pelnomocnika w osobie Kol. Tomasza 
Kazanowskiego do zorganizowania Walnego Zebrania Wyborczego w kole PZW Sazan 
Opole Lubelskie. 
Uchwal? Nr 27/2017 w sprawie zakazu w?dkowania na zbiorniku Dratow w okresie od 
01.12.2017 do 31.03.2018 roku w promieniu 100 m od wyznaczonych miejsc. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok 

SEKRETARZ 
ZO PZW^LUBLINIE 

Tomasz Kowalik 

PREZES 
ZO PZW w iilJBLINIE 



TJchwala Nr 3.2. /2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjecia 
analizy z wykonania kosztow i dochodow Okr?gu za 2017 rok. 

Po zapoznaniu si? z materialami Komisji budzetowej oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu 
PZW, postanawia si?; 

§1 . 

Przyjmuje si? analiz? z przewidywanego wykonania kosztow i dochodow Okr?gu PZW 
w Lublinie za 2017 rok. 

§2. 

Szczegolowy wykaz kosztow i dochodow rodzajowych stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaly - druk bilans przychodow finansowych i kosztow. 

§3 . 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 



TJchwala Nr 3.£ /2017 

Zarzadu Okrfgu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjecia 
zalozeh do opracowania preliminarza budzetowego na 2018 rok. 

Na podstawie zlozonej informacji przez Komisja budzetow^ oraz na podstawie § 47 ust 10 
Statutu PZW, postanawia sie; 

§1-

Przyjmuje si? zaplanowane zalozenia do opracowania preliminarza budzetowego Zarzadu 
Okregu i kol na 2018 rok. 

§2. 

Szczegolowy zakres poszczegolnych dzialalnosci zawiera zalacznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaly zawierajacy zalozenia finansowe uwzgl?dniaĵ ce dochody Okr?gu jak i naklady 
finansowe z wyszczegolnieniem na poszczegolne dzialalnosci statutowe. 

§3 . 

Uchwaly wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 

LubUn, dnia 18.12.2017 rok 

PREZES 



TJchwala Nr ,72017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjecia 
planu pracy. 

§1-

Przyjmuje si? do realizacji plan pracy Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie na I kwartal 2018 
roku. 

§2. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla Prezydium Zarzadu Okr?gu. 

§3. 

TJchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

SEKRETARZ 
ZO PZW wXUBLINIE PREZES 

ZO PZW w LUBLINIE 



TJchwala Nr .̂ ?..fi..../2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia 
skladu Komisji egzaminacyjnej. 

Na podstawie wniosku kola oraz na podstawie § 47 ust 30 Statutu PZW, postanawia si?; 

Zatwierdza si? sklad Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminow na Kart? 
wedkarsk^ w kole PZW HUT A w Lubartowie w nast?pujacym skladzie: 

1. Libera Stanislaw 
2. Jezior Dariusz 
3. Skubisz Marek 
4. Cieniuch Tomasz 
5. Tarko Andrzej 

§1. 

§2. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla Komisji organizacyjnej. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok 

SEKRETARZ 



TJchwala Nr 3-3. /2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia 
skladu Komisji egzaminacyjnej. 

Na podstawie wniosku kola oraz na podstawie § 47 ust 30 Statutu PZW, postanawia si?; 

Zatwierdza sie sklad Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminow na Karte 
w?dkarsk$ w kole PZW Ostrow Lubelski w nast?pujacym skladzie: 

1. Zabluda Kazimierz 
2. Kamihski Antoni 
3. Sadura Krzysztof 

§1 . 

§2. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla Komisji organizacyjnej. 

§3. 

TJchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

PREZES 
SEKRETARZ 

ZO PZW w LUBLINIE 

Tomasz Kowalik 



TJchwala Nr ...X.Q...../2017 

Zarzadu Okr$gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie likwidacji 
kola PZW Lublin MPWiK. 

Na wniosek kola PZW Lublin MPWiK oraz na podstawie § 47 ust 9 Statutu PZW, postanawia 
sie; 

§1 . 

W zwiazku z uchwaly podjetâ  w dniu 03.12.2017 roku na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczym Czlonkow kola w sprawie likwidacji dzialalnosci kola PZW Lublin 
MPWiK ze wzgledu na mah| ilosc czlonkow, likwidacji ulega dzialalnosc kola z dniem 31 
grudnia 2017 roku. 

§2. 

Majatek pozostajacy w dyspozycji kola zostanie przekazany do Okregu lubelskiego PZW. 

§3-

TJchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjeeia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

SEKRETARZ 
ZO PZW w LUBLINIE 

WmaszKowalik 

PREZES 
ZO P Z W V LMBLINIE 

Jerzy Llus 



TJchwala Nr .Ad /2017 

Zarzadu Okrejgu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia 
zmian w Regulaminie polowu na wodach jeziora Zaglebocze. 

Na wniosek kola PZW Zaglebocze oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW, postanawia 
sie; 

§1 . 

Wprowadza sie dodatkowy zapis do Regulaminu polowu ryb w wodach jeziora Zaglebocze 
o calkowitym zakazie zatrzymywania okoni w 2018 roku. 

§2. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla dzialu zagospodarowania wod Okregu PZW w Lublinie. 

§3 . 

Uchwaly wchodzi w zycie z dniem jej podjecia i moc$ obowiazujacâ  od dnia 1 stycznia 2018 
roku. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

SEKRETARZ 
ZO PZW w LUBLINIE 

To^a^Kow^k 

PREZES, 
zo P Z W > L U : 

Jerzy L 



Uchwala Nr. ..../2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu lowiska Podzamcze. 

Na wniosek kola PZW w Bychawie oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW, postanawia 
sie; 

§1-

Zatwierdza si? Regulamin lowiska Podzamcze w Bychawie wedlug zalacznika Nr 1 do 
niniejszej uchwaly. 

§2. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla dziahi zagospodarowania wod Okr?gu lubelskiego PZW. 

§3 . 

Uchwaly wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia i mocâ  obowiazujacâ  od dnia 1 stycznia 2018 
roku. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

SEKRETARZ 
ZO PZW w LUBLINIE 

Tomasz Kowalik 

PREZE'' 
ZO_PZ\^wLUjfelN 

Jerzy Leus 



Uchwala Nr 43/2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjecia 
Regulaminu wyptacania udzialu 4 % w skladce okr?gowej oraz taryfikatora stawek za 
zdeponowany sprzet klusowniczy. 

Na wniosek Komisji ds. ochrony wod oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW, postanawia 
sie; 

§1-

Zatwierdza si? Regulamin przyznawania kolom PZW udzialu 4 % w skladce na ochrone 
i zagospodarowanie wod oraz taryfikator stawek za zdeponowany sprzet klusowniczy. 
Szczegolowe zasady Regulaminu obejmuje zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§2. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla dziahi ochrony wod. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia i moc$ obowiazujac^ od dnia 1 stycznia 2018 
roku. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

SEKRETARZ 



Uchwala Nr 44/2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zakupu 
kurtek polarowych dla wladz Okr?gu. 

Na wniosek Komisji organizacyjnej, postanawia si?; 

§1 . 

Zatwierdza si? zakup kurtek polarowych dla wladz Okr?gu lubelskiego PZW z nadrukiem 
i logo PZW w ilosci 27 szt. 

§2. 

Realizacj? niniejszej uchwaly powierza si? Komisji organizacyjnej i dla dziahi finansowo-
ksi?gowego biura ZO. 

§3. 

Uchwaly wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok 

SEKRETARZ PREZES 
ZO FZWp LUBLINIE ZO P Z W w LUEMNIE 

KmmRk Jerzy Lens 



Uchwala Nr 45/2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjecia 
kalendarza imprez sportowych. 

Na wniosek Komisji sportowej, postanawia sie; 

Zatwierdza si? i przyjmuje do realizacji kalendarz imprez sportowych Okregu lubelskiego 
PZW na 2018 rok 

§2. 

Realizacj? niniejszej uchwaly powierza si? dla dziahi sportowego biura ZO PZW w Lublinie. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

SEKRETARZ 
ZO PZW w LUBLINIE 

tomasz Kowalik 

PREZEf 
ZO PZWw L U M / 

^Jerz^Letis' 



Uchwala Nr 46/2017 

Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie oplat 
startowego na zawodach okr?gowych. 

Na wniosek Komisji sportowej oraz Komisji budzetowej, postanawia sie; 

§1-

Koszty startowego zawodnikow z poszczegolnych koi Okregu lubelskiego PZW bioracych 
udzial w zawodach w?dkarskich w 2018 roku, a organizowanych przez Okr?g b?d$ rozhczane 
- potracane przy rozliczeniu udzialu dla kol w skladce czlonkowskiej. 

§2. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla dziahi sportowego i finansowo-ksi?gowego biura ZO 
PZW w Lublinie. 

§3 . 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

PREZES, 
ZO PZW/w LUBLINIE 



Uchwala Nr 47/2017 

Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie 
dofinansowania zawodnikow w startach na zawodach ogolnokrajowych. 

Na wniosek Komisji sportowej, postanawia si?; 

§1 . 

Zatwierdza si? dofinansowania z budzetu Komisji sportowej kosztow startu zawodnikow 
w zawodach ogolnokrajowych w tym; 

1. W zawodach Mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach i kategoriach. 
2. Klubow startujacych w zawodach z cyklu Gran-Prix Polski. 

§2. 

Dofinansowanie zawodow wymienionych w § 1 dotyczy zawodnikow ktorzy s$ czlonkami 
Okr?gu lubelskiego PZW. 

§3. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla dziahi sportowego i finansowo-ksi?gowego biura ZO 
PZW w Lublinie. 

§4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 



Uchwala Nr 48/2017 

Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie 
petnomocnictwa do prowadzenia rozmow z Gmin;} Siedliszcze odnosnie zbiornika 
Majdan Zahorodynski. 

Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Siedliszzce oraz na wniosek kola PZW Siedliszcze, 
postanawia sie; 

§1 . 

Udziela si? pelnomocnictwa czlonkom Zarzadu Okr?gu w osobach: 

1. Kol. Jerzy Leus - prezes ZO 
2. Kol. Dariusz Ciechahski - wiceprezes ZO 
3. Kol. Edward Kosiewski - rzecznik prasowy 

do prowadzenia rozmow z Urzedem Miasta Siedliszce w sprawie dalszej dzierzawy przez 
Okreg lubelski PZW zbiornika Majdan Zahorodynski. 

§2-

Uchwala wchodzi w iycie z dniem jej podjecia. 

Lublin, dnia 18.12.2017 rok. 

SEKRETARZ 
Z O P Z W w LUBLINIE 

on, ::Z 

PREZES 
ZO PZW/v LUBLINIE 

\soerzy Let 


