
 

 

W zakresie organizacyjnym. 
 

1. Pomoc w załatwieniu dojazdu do slipu nad jeziorem Zagłębocze, oraz pomoc                    

w załatwieniu pomieszczenia na sprzęt. 

Odp. Pierwsze rozmowy w tym temacie już się odbyły. Sprawa trudna ze względu na 

nieuregulowany status własności działki i jej poddzierżawiania. Pomoc obiecał Wójt 

Gminy Ludwin. 

2. Doprowadzenie do porozumienia z Okręgiem PZW Radom w opcji „O”. 

Odp. Zrealizowano w grudniu 2014 

 

3. Podjęcie stałej współpracy z Urzędem Miasta Lublin. 

Odp. Taką współpracę posiadamy, na tyle na ile pozwalają warunki. W tej chwili stała 

współpraca dotyczy ochrony zasobów Zalewu Zemborzyckiego. Chcemy ją pogłębić, 

chociażby w sprawie swobodnego dostępu do Zalewu Zemborzyckiego, ale efekt 

zależny jest od dwóch stron  

 

4. Podpisać umowę ze Wspólnotą Gruntową w Stężycy na wywóz nieczystości – dotyczy 

Okręgu PZW Radom. 

Odp. Wniosek kierujemy do ZO Radom 

 

5. Zamknąć negocjacje o porozumieniach międzyokręgowych do końca m-ca 

października. 

Odp. Generalnie wszystkie porozumienia między okręgowe mamy zawarte na całą 

kadencję, jednak bywają takie przypadki, niezależne od nas, że strona przeciwna chce 

warunki renegocjować. To jest niezależne od nas i może trwać dłużej jak do 

października. 

 

6. Zlikwidować małe Okręgi PZW do 7, tyle ile jest RZGW. 

Odp. Sprawa ta nie leży w kompetencjach Zarządu okręgu w Lublinie. Okręgi mają 

osobowość prawną i dokąd nie zaistnieją przesłanki zapisane w Statucie PZW, Zarząd 

Główny, którego jest to kompetencja ma związane ręce. 

 

7. Podjąć działania w sprawie wspólnych Sądów Koleżeńskich. 

Odp. Instrukcja sadów koleżeńskich w Regulaminie postępowania w sprawach 

przewinień członków PZW określa zasady powstawania między kołowych sądów 

koleżeńskich 

 

8. Udostępnić dojazd z brzegu do wód jeziora Piaseczno. 

Odp. Wokół jeziora są działki prywatne. ZO prowadził rozmowy z Wójtem Gminy 

Ludwin na temat wykorzystania w tym celu działki Ochotniczej Straży Pożarnej. Do 

tej pory była możliwość korzystania z tego dojazdu, lecz sporadycznie z niej 
korzystano. Miejsca parkingowe udostępnił również odpłatnie ośrodek Resort 

 

9. Przywrócenie metody połowu na trollinng. 

Odp. Niemal w całej Polsce z wyjątkiem jezior mazurskich trolling jest zabroniony. 

Nasze wody nie nadają się na wykorzystanie tej formy wędkowania. Na wniosek koła 

Puławy Azoty w ubiegłym roku przywróciliśmy zakaz wędkowania tą metodą i nic na 

razie nie wskazuję abyśmy mieli to zmienić. 



 

10. Kto zarządza stanicami wędkarskimi nad zbiornikami Dratów i Krzczeń i jak można          

z nich korzystać. 

Odp. Ze stanic wędkarskich Dratów i Krzczeń można korzystać po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zarządem Okręgu. Należy pobrać klucze od bram wjazdowych, ustalić 

osobę odpowiedzialną za udostępnienie oraz określić terminy wykorzystania. 

 

11. Zwiększenie dla koła PZW Kraśnik Miasto ilość odznaczeń związkowych z okazji 

jubileuszu 65-lecia. 

Odp. Od kilku lat odznaczenia związkowe w naszym okręgu są przydzielane na 

podstawie liczby członków koła. Sekretarz ZO przeprowadził rozmowę z 

przedstawicielem koła w temacie alternatywnego uhonorowania jubileuszu. 

 

12. Wszystkie sprawozdania ZO umieszczać na stronie internetowej. 

Odp. Nie wszystkie uchwały nadają się do ich publikowania w mediach publicznych. 

Tak jak Zarząd Główny publikujemy tylko uchwały, które uzyskały w Zarządzie 

Okręgu klauzulę upublicznienia. ZO wydał informator do użytku wewnętrznego w 

którym publikuje wszystkie uchwały. 

 

13.  Publikacja treści uchwały stanowiącej o zasadach wyznaczania opiekunów kół, oraz 

ich prawa i obowiązki.  

Odp. Uchwała o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczej jest corocznie publikowana 

po posiedzeniu wrześniowym ZO. W załączniku do tej uchwały występuje rubryka 

określająca opiekuna koła. Kandydaturę opiekuna koła przedstawia sekretarz ZO na 

pierwszym posiedzeniu ZO w nowej kadencji. Ze względów losowych można w 

każdej chwili opiekuna zmienić, ale powinien on tworzyć  pomost  między kołem a 

Okręgiem, reprezentować interesy tego koła podczas posiedzeń ZO i być doradcą w 

bieżących problemach koła. Podczas Walnego zgromadzenia członków koła 

występuje jako przedstawiciel ZO, wysłuchuje problemy koła i przedstawia je na 

Zarządzie Okręgu. Opiekun koła jest gwarantem właściwego, zgodnie z przepisami 

przeprowadzenia Walnego zgromadzenia i zgodnych z przepisami podjęcia uchwał. 

 

14. Publikacja wniosków z WZSK na stronie internetowej. 

Odp. Jak widać, są publikowane 

15. Zaniechanie praktyk podpisywania umów przez ZO PZW w Lublinie z Gminą 

Zakrzówek w imieniu koła PZW Zakrzówek. 

Odp. Nie ma innej możliwości. Koło nie posiada osobowości prawnej i wszystkie 

sprawy związane z umowami skutkującymi działania prawne,  mogą być zawierane 

tylko przez Zarząd Okręgu 

 

16. Informacja czy wędkarze łowiący z zapory bocznej zalewu zembrzyckiego mogą być 

karani? 

Odp. Jeżeli tablice informacyjne w tym temacie postawione były legalnie i nikt tego 

zakazu nie odwołał, a konsekwencją złamania tego zakazu jest kara to należy się 

spodziewać takich skutków. Jest to nie zależne od nas. Myśmy swoje stanowisko 

wyrazili i dokąd nie zmienią się relacje z dzierżawcą terenu, jest to możliwe. 

Rozmowy w tym temacie trwają pomimo poparcia naszych racji przez radnych Rady 

Miasta Lublin 

. 

17. Możliwość dojazdu na parking przy ul. Grzybowej – brzeg Zalewu Zembrzyckiego. 



Odp. Tak Jak w poprzednim przypadku rozmowy trwają.  


