
UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU PZW W SIERADZU PODJĘTE  W 2018 ROKU 
 
 

Uchwała nr 1/02/18 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. 

 
Na podstawie § 46 ust. 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2017, 
zamykające się sumą aktywów 2 357 809,38 zł i pasywów 2 357 809,38 zł oraz wynikiem finansowym 
30 498,55 zł. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 2/02/18 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2018 rok. 

 
Na podstawie § 46 ust. 7 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza preliminarz budżetowy na rok 2018 
zamykający się kwotami; 
po stronie przychodów: 1 912 418,00 zł, 
po stronie wydatków:  1 757 952,00 zł. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 3/02/18 
w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego za 2017 rok na fundusz statutowy. 

 
Zarząd Okręgu zatwierdza przeksięgowanie wyniku finansowego za rok obrotowy 2017 na fundusz 
statutowy kwotę  30 498,55 zł.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 4/02/18 
W sprawie udzielenia dotacji finansowej dla PSR w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 

 
 
 

Uchwała nr 5/02/18 

w sprawie rozpoczęcia w 2018 roku działalności gospodarczej przez Okręgu PZW w Sieradzu  

  

1.Zarząd Okręgu postanowił, iż Okręg PZW w Sieradzu zgodnie z § 7 pkt. 8 Statutu PZW oprócz 
prowadzonej przeważającej działalności gospodarczej polegającej na: działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD 94.99.Z w 
2018 roku  rozpocznie dodatkowo prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

a/ chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych – kod PKD – 
03.22.Z 

b/ sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – kod PKD – 46.38.Z 

c/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – kod PKD -  77.21.Z 

2. Dochód z działalności gospodarczej Okręgu PZW w Sieradzu przeznaczony będzie na cele 
statutowe. 



3. Formalności związane z dokonaniem wpisu Okręgu PZW w Sieradzu do rejestru przedsiębiorców w 
KRS wykona Biuro Okręgu. 

4. Traci moc Uchwała Nr 36/11/16  dnia 14 listopada 2016r. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 6/02/18 
W sprawie udzielenia dotacji finansowej dla Koła PZW Wieluń Miasto 

 
1. Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa Koła PZW Wieluń Miasto postanowił przyznać Kołu dotację 
finansową w  wysokości 400 zł na organizacje jubileuszu 7- -lecia Koła PZW Wieluń Miasto. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 7/02/18 
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zdzisława Sieradzkiego 

 
1.Zarząd Okręgu zgodnie & 47 ust. 13 i 27 Statutu PZW postanowił udzielić członkowi Zarządu Okręgu 
kol. Zdzisławowi Sieradzkiemu pełnomocnictwa do składania oświadczeń w zakresie przetargu na 
stawy w miejscowości Wieluń, który ogłosi Starosta Wieluński. 
 
2. Zarząd Okręgu zobowiązał kol. Sieradzkiego Zdzisława iż przed przedstawieniem oficjalnej oferty 
przetargowej zapozna z nią Prezesa I V-ce Prezesa St. Wolanina w celu uzyskania ich akceptacji. 
 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 8/03/18 

w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu Okręgu i z funkcji V-ce Prezesa ZO ds.  Sportowych  
kol. Wiesława Błaszczyka 

 
Na pisemną prośbę kol. Wisława Błaszczyka zgodnie z § 47 ust. 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w 
Sieradzu postanowił odwołać z członka  Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu oraz z funkcji V-ce Prezesa ZO 
ds. Sportowych  kol. Wiesława Błaszczyka 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr  9/03/18 
w sprawie uzupełnienie składu Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu 

 
1.Zarząd Okręgu zgodnie § 20 ust. 1 Statutu PZW uzupełnia skład Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu o 
kol. Tomasza Dobrzyńskiego, który spośród delegatów otrzymał kolejno najwyższą liczbę głosów. 
2. Tomasz Dobrzyński wyraził zgodę na bycie członkiem ZO PZW w Sieradzu. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 10/03/18 
w sprawie powołania na funkcje V-ce Prezesa Zarządu Okręgu ds. Sportowych 

 
Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu na funkcję V-ce Prezesa Zarządu Okręgu PZW w 
Sieradzu ds. Sportowych powołuje kol. Mateusza Gwizdałę. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr 11/03/18 
w sprawie ustalenia i przyjęcia wysokości rocznej składki na zagospodarowanie i ochronę wód dla 

osób nie zrzeszonych w PZW. 
 
Na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchwala na rok 2018 roczną składkę w 
wysokości 370,00 zł na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Sieradz dla osób nie 
zrzeszonych w PZW. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr  12/04/18 
w sprawie rezygnacji z członka Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu i odwołania  

z funkcji V-ce Prezesa ZO ds. Młodzieży kol. Jana Gruszla 
 

Na pisemną prośbę kol. Jana Gruszla zgodnie z § 47 ust. 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w 
Sieradzu postanowił odwołać z członka  Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu oraz z funkcji V-ce Prezesa 
ZO ds. Młodzieży  kol. Jana Gruszla. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr  13/04/18 
w sprawie uzupełnienie składu Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu 

 
Zarząd Okręgu zgodnie § 20 ust. 1 Statutu PZW uzupełnia skład Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu o kol. 
Sławomira Nowackiego, który spośród delegatów otrzymał kolejno najwyższą liczbę głosów. 
Kol. Sławomir Nowacki wyraził zgodę na bycie członkiem ZO PZW w Sieradzu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 14/04/18 
w sprawie powołania na funkcje V-ce Prezesa Zarządu Okręgu ds. Młodzieży 

 
Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu na funkcję V-ce Prezesa Zarządu Okręgu PZW 
w Sieradzu ds. Młodzieży powołuje kol. Sławomira Nowackiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 15/06/18 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ZG PZW w Warszawie o przyznanie odznak 

honorowych dla niżej wymienionych członków PZW z Okręgu Sieradzkiego 
 
1. Zarząd Okręgu na podstawie & 47 ust. 11 Statutu PZW postanowił wystąpić do ZG o nadanie 
odznak, medali i dyplomów dla niżej wymienionych członków PZW Okręgu Sieradzkiego 
 
Złotej z wieńcami: 
Grzanka Wiesław - WKW Łask Grabia 
Majchrzak Krzysztof - ZO (Rusiec ) 
Wira Józef - Boleń Sieradz - uzasadnienie ( rozdział 2 pkt..2 Regulaminu nadawania odznak 
honorowych i okolicznościowych PZW ) 
 
Złota 
 Baranowski  Jan                    -     Wieluń  Miasto 
Czerniak  Bogdan                   -     Osjaków 
Kowalczyk  Anna                   -      Lokator 
Mastalerz  Maciej                 -      ZO (Kleń) 



Nikodem  Erwin                    -      Sieradz Miasto 
Parzonka  Kazimierz             -     Szczupak Wieluń 
Rzeżnik  Władysław               -    Zapolice 
Sadokierski  Grzegorz           -     Kolejarz  
 Stranc  Jerzy                          -     Ukleja 
Sularz  Adam                          -     OSK  (Sazan ) 
 Wasilewski Jarosław            -    ZO (Lutomiersk  
 
Srebrna 
Byczkowski  Jan                   -    Amur Sieradz       
Gabrysiak  Kazimierz            -    Burzenin 
Golczyk  Mirosław                -    Łużyca 
Gwizdała  Krzysztof              -    Boleń Sieradz 
Jabłoński  Grzegorz              -     Wieluń Miasto 
Jamrosz  Józef                      -     Kleń 
Jarzyński  Jarosław              -  WKW  Łask Grabia 
Nowak  Lechosław               -    Wieluń  Miasto 
Pakulski  Dariusz                  -    Sieradz Miasto 
Wojtkun  Sławomir             -     Okunek 
 
Medale  „ Za zasługi  w rozwoju  wędkarstwa ” 
Andrzejczak  Wojciech          -       Sandacz Warta 
Arabucki  Tomasz                    -     WKW Łask Grabia 
Brożyna Jacek                         -      Rusiec 
Gabryelski Roman                  -      Sazan 
Jakubowski Zdzisław              -      Zduńska Wola Miasto 
Kaźmierczak Marcin              -      Zapolice 
Kosiński  Paweł                       -     Okunek 
Legomina Dariusz                  -       Zduńska Wola Miasto 
Maciaszczyk Bogdan              -      Sandacz Warta 
Marciniak  Jan                        -      Szczupak Wieluń 
Owczarek  Mirosław              -     Szczupak Wieluń 
Pieńkowski Grzegorz             -      Amur 
Pilarek  Robert                        -      Zduńska Wola Miasto 
Strzelczyk  Paweł                    -       Łęczyca  
Sygidus  Marian                      -    Trębaczew 
Wlazło Jarosław                      -     Kolejarz 
 
 
Dyplom 
Ślusarek  Łukasz                   -   Zapolice 
Wawszczak  Sylwester      -    Zapolice 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 16/06/18 
W sprawie wypłaceniu dla niżej wymienionych Kół ekwiwalentu pieniężnego zgodnie z 

Uchwałą nr 34/11/16 
 
1.Zarząd Okręgu zgodnie z Uchwała ZO nr 34/11/16 postanowił przyznać ekwiwalenty w kwotach 
pieniężnych wyliczonych przez Biuro Okręgu dla niżej wymienionych Kół  



1. Koło PZW w Łęczycy 
2. Koło PZW w Leźnicy 
3.  
4. 
5. 
 
1.2. Wypłata ekwiwalentu nastąpi do 30 sierpnia 2018 roku 
 
1.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 17/06/18 
W sprawie podpisania umowy z producentem łodzi wędkarskich Viking oraz wpłaty zaliczki na 

poczet produkcji dwudziestu łodzi 
 
1.Zarząd Okręgu na podstawie & 47 ust. 13 Statutu PZW postanowił: 
Wyrazić zgodę na podpisanie umowy na zakup za kwotę 188 583, 60 zł 20 łodzi wędkarskich typu 
Viking 390 przez Prezesa i jednego z członków Zarządu zgodnie z & 65 Statutu 
2.Wyrazić zgodę na dokonanie przez Biuro Okręgu zaliczkowej wpłaty związanej z zakupem łodzi 
wędkarskich Viking w kwocie 76 660 zł 
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 18/06/18 
W sprawie podpisania umowy z wykonawcą budowy stawu nar 6 i remontu pomieszczeń 

gospodarczych na ośrodku zarybieniowym Zalew 
 
1. Zarząd Okręgu na podstawie & 47 ust. 13 I 65 Statutu PZW postanowił: 
Wyrazić zgodę na podpisanie umowy na budowę stawu i remontu pomieszczeń gospodarczych na 
ośrodku Zalew z wykonawca PROKSYMA M. Gapińskiego w Poddębicach, przez Prezesa i jednego z 
członków Zarządu. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 19/06/18 
w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępnia wód będących w użytkowaniu naszego Okręgu dla 

Kół z innych Okręgów 
 
1. Zarząd Okręgu na podstawie &47 ust 10 i 28 Statutu postanowił przyjąć Regulamin udostępnia wód 
będących w użytkowaniu naszego Okręgu dla Kół z innych Okręgów 
Regulamin stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały 
1.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 20/06/18 
W sprawie przyznania dotacji finansowej dla Koła PZW Sazan w wysokości 1500 zł 

 
1.Zarząd Okręgu na podstawie & 47 ust 10 i 16 Statutu postanowił przyznać Kołu PZW Sazan 
dofinansowanie w kwocie 1500 zł na realizację budowy infrastruktury rekreacyjnej przy starorzeczu 
Lasek 
1.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 21/06/18 
w sprawie likwidacji Koła PZW Kormoran w Sędziejowicach 

 



1.Zarząd Okręgu zgodnie z & 47 ust 9 Statutu na wniosek Zarządu Koła postanowił o likwidacji Koła 
PZW Kormoran 
1.1 Wszelkie formalności proceduralne i finansowe wykona Biuro Okręgu 

1.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 22/06/18 
w sprawie pisma Koła PZW Szczupak w Wieluniu dot. dofinansowania zakupu kosy spalinowej 

 
1.Zarząd Okręgu na podstawie &47 ust. 10 Statutu PZW odmówił dofinansowania zakupu kosy 
spalinowej dla Koła PZW Szczupak w Wieluniu. 
1.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 23/06/18 
w sprawie powołania Okręgowego Administratora Centralnej Bazy Danych członków PZW 

 
1.Zarząd Okręgu na podstawie & 47 ust. 10 Statutu PZW powołuje na funkcję Okręgowego 
Administratora Centralnej Bazy Danych członków PZW kol. Mateusza Gwizdałę. 
1.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 24/10/18 
W sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Okręgu Sieradzkiego 

 
1. Zarząd Okręgu działając na zasadzie & 47 ust. 10 Statutu zatwierdził Regulamin wynagradzania 
pracowników Okręgu PZW w Sieradzu 
2. Regulamin wynagradzania pracowników Okręgu PZW w Sieradzu  stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały 
3. Uchwała I Regulamin wynagradzania pracowników Okręgu PZW w Sieradzu wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała NR 25/10/18 
W sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 

 
1.Zarząd Okręgu działając na zasadzie & 47 ust. 30 Statutu PZW zatwierdził Regulamin postępowania 
komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
3. Regulamin postępowania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 
 

Uchwała nr 26/10/18 
W sprawie zabezpieczeniu środków finansowych na badania – odłowy kontrolne na zb. Jeziorsko w 

preliminarzu na 2019 rok 
 
1.Zarząd Okręgu działając na zasadzie & 47 ust. 10 i 15 Statutu PZW postanowił zabezpieczyć w 
preliminarzu budżetowym na 2019 roku  środki finansowe w kwocie do 20 000 zł na odłowy 
kontrolne I badania z tym związane na zb. Jeziorsko 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 



 
 
 

Uchwała nr 27/10/18 
W sprawie przekazania samochodu służbowego marki Nissan Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Zduńskowolskiego 
 
1.Zarząd Okręgu działając na zasadzie & 47 ust. 10 Statutu PZW postanowił przekazać w samochód 
marki Nisan nr. Trzej. ESI 36055 stanowiący własność Okręgu w użytkowanie Społecznej Straży 
Rybackiej w Zduńskiej Woli 
2.Sprawy związane z formalnym przekazaniem samochodu dokona St Wolanin 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 28/11/18 
w sprawie reprezentowania Okręgu Sieradzkiego PZW w strukturach organizacyjnych 

stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania z IKRĄ 
 
Zarząd Okręgu na podstawie  § 47 ust. 10, 13 § 65 Statutu PZW w związku z uchwałami ZO nr 
27/09/15 i 20/06/17 postanowił: 
1/ Przedstawicielem Okręgu Sieradzkiego w strukturach organizacyjnych stowarzyszenia pod nazwą 
„Rybacka Lokalna Grupa Działania  z IKRĄ „ z siedzibą w m. Parzęczew zostaną Jacek Grobelny i 
Stanisław Wolanin. 
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          

Uchwała nr 29/11/18 
w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Jacka Grobelnego i Stanisława Wolanina na zawierania 

porozumień międzyokręgowych na 2019 rok. 
 
1.Zarząd Okręgu na podstawie § 47 ust. 28 Statutu PZW postanowił: 
a/ Upoważnić Jacka Grobelnego oraz Stanisława Wolanina do negocjowania I zawieranie porozumień 
międzyokręgowych na 2019 rok. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 30/11/18 
w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości i struktury składki i opłaty na ochronę i 

zagospodarowanie wód Okręgu Sieradzkiego w 2019 roku dla członków PZW i osób niezrzeszonych. 
 

Na podstawie § 47 ust. 8 Statutu PZW, Uchwały nr 61 Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Wędkarskiego z dnia 21 września 2018 r. oraz na mocy art. 7 ust. 2, 2 a i 8 ustawy  
„o rybactwie śródlądowym” uchwala się co następuje: 
§1 
Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Sieradzkiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz 
zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków 
w legitymacji członkowskiej, a w przypadku osób niezrzeszonych na podstawie stosownych opłat. 
§2 
Zezwolenie całoroczne (na 2019 r.) na uprawianie amatorskiego połowu ryb wędką uzyskuje się 
wnosząc następujące składki w postaci znaków trwale umieszczanych w legitymacji członkowskiej 
PZW: 
a) składkę członkowską (wysokość oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień określa Uchwała nr 
61/IX/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 21 września 2018 r.  



b) składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód (wysokość: składki pełnej, składek 
niepełnych oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce określa zał. nr 1). 
§3 
Ponadto Z.O. wprowadza zezwolenie okresowe dla członków PZW oraz opłaty roczne 
i okresowe dla niezrzeszonych. Uzyskuje się je na podstawie składki okresowej na ochronę  
i zagospodarowanie wód, której wysokość określa Załącznik nr 1. 
§4 
Dopuszcza się możliwość wnoszenia składek okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód: 1, 3 i 
7 dniowych za pośrednictwem platformy cyfrowej, udostępnionej na stronie internetowej Okręgu. 
 
                                                                      §5 
Zasady wędkowania w wodach Okręgu Sieradzkiego PZW w 2019 r. określa Załącznik nr 2. 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/11/18. 

Rodzaj połowu/ Zakres ulg Członkowie PZW 
 

Osoby Niezrzeszone  w PZW 

Całoroczna Składka w złotych Opłata w złotych 

Pełna - ( wszystkie wody+ wszystkie 
metody+łódź + trolling) 
 

 
130  

 
410 

Niepełna - ( wszystkie wody+ wszystkie 
metody bez łodzi bez trollingu ) 
 

 
120 

 
380 

Niepełna - (tylko rzeki z brzegu bez 
zbiorników zaporowych ) 
 

 
110 

 
350 

Ulga do składki pełnej  130 zł 
1/ młodzież szkolna i studenci w wieku 
od 16 do 24 lat 
2/ kobiety od 60 roku życia * 
3/ mężczyźni od 65 roku życia * 

* - staż w PZW powyżej 10 lat 
4/ odznaczeni srebrną i złotą odznaką 
PZW 
 

 
 
 
80 
 
 

 

Ulga do składki niepełnej o wartości 120 
zł 
1/ młodzież szkolna i studenci w wieku 
od 16 do 24 lat 
2/ kobiety od 60 roku życia * 
3/ mężczyźni od 65 roku życia * 

* - staż w PZW powyżej 10 lat 
4/ odznaczeni srebrną i złotą odznaką 
PZ PZW 
 

 
 
70 

 

 

   



Ulga do składki niepełnej o wartości 110 
zł 
1/ młodzież szkolna i studenci w wieku 
od 16 do 24 lat 
2/ kobiety od 60 roku życia * 
3/ mężczyźni od 65 roku życia * 

* - staż w PZW powyżej 10 lat 
4/ odznaczeni srebrną i złotą odznaką 
PZW 

 
 
 
60 

 

Składka całoroczna dla członka- 
uczestnika  
 

 
20 

 

Składka uzupełniająca ( do składek 110  
i 120 zł) 
 

 
10 i 20 

 
30 

Składki okresowe 
 
1 dzień: 
Pełna  
Niepełna ( o wart. 120 zł )  
Niepełna ( o wart. 110 zł ) 
 
3 dni: 
Pełna  
Niepełna ( o wart. 120 zł )   
Niepełna ( o wart. 110 zł ) 
 
7 dni: 
Pełna  
Niepełna ( o wart. 120 zł )  
Niepełna ( o wart. 110 zł )  
 

 
 
 
40.  
30 
20 
 
 
60 
40 
30 
 
 
80 
60 
50 

 
 
 
75 
55 
35 
 
 
110 
70 
50 
 
 
150 
110 
90 
 

Członkowie Honorowi i odznaczeni złotą 
odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z 
wnoszenia składki okręgowej na ochronę 
i zagospodarowanie wód na podstawie 
wpisu dokonanego w legitymacji 
członkowskiej przez Biuro Okręgu. 

 
0 

 

 Wpisowe 
Wpisowe uczestnik 
Legitymacja  
Legitymacja dla uczestnika 

25 
0 
5 
0 

Nie dotyczy 
Nie dotyczy 
Nie dotyczy 
Nie dotyczy 

 
 

Uchwała nr 31/11/18 
w sprawie zaliczek kwartalnych dla Komendantów Społecznych Straży Rybackich w 2019 roku 

1.Zarząd Okręgu przyznaje na rok 2019 kwartalne kwoty finansowe dla Komendantów Społecznych 
Straży Rybackich, w następujących wysokościach: 

 
Sieradz 700, - zł, Wieluń 600, - zł, Zd-Wola 600, -zł, Poddębice 650, - zł, Pajęczno 600, - zł  
i Łask 600, -zł, Łęczyca 600, - zł.  
2. Przyznane środki finansowe mogą być jedynie przeznaczone na: 



a/ jako ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu w czasie kontroli zgodnie  
z przelicznikiem samochody o pojemności do 900 cm3 – 0, 5214 zł, powyżej 900 cm3 –  
0, 8358 zł za kilometr 
b/ sprawy organizacyjne SSR do 30 % otrzymanych środków finansowych w roku za pisemną zgodą V-
ce Prezesa d/s Zagospodarowania i Ochrony Wód.  
3. W 2019 roku do dyspozycji V-ce Prezesa ds. zagospodarowania i ochrony wód przeznacza się 
kwotę 2000 zł na sprawy związane z funkcjonowaniem Społecznych Straż Rybackich Okręgu 
Sieradzkiego. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym zwracane są do 
budżetu Okręgu.  
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 32/11/18 
w sprawie udzielenia 50% zniżki w składce na ochronę i zagospodarowanie wód dla wyróżniających 

się strażników SSR 
 

Zarząd Okręgu na zasadzie § 47 ust. 10, 15 Statutu PZW postanowił:  
1/ Na wnioski Komendantów Powiatowych Społecznych Straży Rybackich V-ce Prezes ds. 
zagospodarowania i ochrony wód występuje do Zarządu Okręgu z wnioskiem na uhonorowanie 50% 
ulgą w pełnej składce na ochronę i zagospodarowanie wód dla wyróżniających się strażników SSR w 
2019 roku. 
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 33/11/18 
w sprawie rekompensaty dla Kół za przygotowanie i udostępnienie swoich łowisk będących poza 

obwodami rybackimi na okręgowe zawody wędkarskie. 
 
Zarząd Okręgu na podstawie § 47 ust. 10 i 16 Statutu PZW postanowił: 
1/  Kołom za przygotowanie i udostępnienie swojego łowiska, będącego poza obwodem 
 rybackim, na zawody okręgowe, będzie przysługiwać ekwiwalent pieniężny za każdą turę zawodów w 
wysokości 200,- zł., a za udostępnienie niezbędnego sprzętu do organizacji zawodów okręgowych na 
wszystkich wodach Okręgu 100,- zł. 
2/ Opłaty za wynajem łowisk sfinansowane będą z środków uchwalonych na sport wędkarski i 
odpowiedzialnym za nie będzie V-ce Prezes ds. sportu. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Uchwała nr 34/11/18 
w sprawie wysokości odpisu dla skarbników Kół na diety. 

 
Zarząd Okręgu na zasadzie § 47 ust. 10 I 19 Statutu PZW postanowił: 
1/ Ustala się na rok 2019 odpis dla skarbników Kół na diety w wysokości: 
5% ze składki członkowskiej plus 5% z wpisowego plus 3% ze składki okręgowej. 
2/ Uchwała wchodzi w życie dniem 01 stycznia 2019 roku. 
 

Uchwała nr  35/11/18 
w sprawie podziału składki członkowskiej w 2019 roku 

 
Zarząd Okręgu Na podstawie § 47 ust. 10 Statutu PZW postanowił: 
1/ Składkę członkowską ogólnozwiązkową uzyskaną przez Okręg w 2019 roku, dzieli się następująco:  



a/ 10% do Zarządu Głównego PZW, 
b/ 40 % dla Kół, 
c/ do 3, 5 % na działalność z młodzieżą. Środki gromadzone będą na szczeblu Okręgu, 
d/ pozostałe środki w dyspozycji Okręgu. 
2. Na podstawie uchwały XXX, KZD PZW odpis ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej dla Kół 
zostanie pomniejszony o limit diet skarbników Kół. 
3.  Z dniem 01.01.2019 roku traci moc uchwała ZO nr 37/11/17. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku. 
 
 

Uchwała nr 36/11/18 
w sprawie zabezpieczenia w preliminarzu budżetowym  środków finansowych na sport  

w 2019 roku. 
 

Zarząd Okręgu zgodnie z §  47 ust. 16 Statutu PZW postanowił: 
1/ Zabezpieczyć w preliminarzu budżetowym na 2019 rok środki finansowe w wysokości  
50 000 złotych na sport wędkarski.  
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

                                                      Uchwała nr 37/11/18  

w sprawie wyróżnienia kół PZW  uczestniczących w współzawodnictwie okręgowym  

                                                          w 2018 roku.  

Zarząd Okręgu zgodnie z § 47 ust. 16 Statutu PZW postanowił; 

1/  Wyróżnić nagrodami pieniężnymi 6-ść najlepszych kół uczestniczących we 

współzawodnictwie okręgowym następującymi nagrodami pieniężnymi za: 

 -  I-sze miejsce - 1 300,- zł, 

-  II-gie miejsce -  1 100,- zł, 

-  III-cie miejsce -    900,- zł, 

-  IV-te miejsce -     700,- zł, 

-  V-te miejsce  -     500,- zł, 

-  VI-te miejsce -     300,- zł. 

2/  Nagrody pieniężne przyznane wyróżnionym kołom mogą być przeznaczone 

wyłącznie na sport wędkarski lub na promocję wędkarstwa w śród młodzieży. 

3/  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 38//11/18 
w sprawie zakupu przyczepy i niezbędnego sprzętu do obsługi organizowanych zawodów 

wędkarskich na szczeblu Okręgu. 
 
Zarząd Okręgu zgodnie z § 47 ust. 16 Statutu PZW postanowił; 
1/ Zabezpieczyć w preliminarzu budżetowym na 2019 rok środki finansowe w wysokości  
10 000 złotych na zakup przyczepy pod plandeką oraz niezbędnego sprzętu (stołów i ławek) do 



obsługi organizowanych zawodów wędkarskich na szczeblu okręgowym.  
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 39/11/18 
W sprawie wysokości składki przy zawieranych porozumieniach międzyokręgowych w 2019 roku 

 
Zarząd Okręgu zgodnie z & 47 ust. 8 I 28 Statutu PZW postanowił : 
1/ Jednolita składka na zasadzie tzw. składki pełnej, która będzie uprawniać do wędkowania na 
wodach Okręgu Sieradzkiego dla członków PZW z innych Okręgów, w 2019 roku będzie wynosić 80 zł. 
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Uchwała nr 40/11/18 
W sprawie zabezpieczenia w preliminarzu budżetowym na 2019 rok środków finansowych na 

młodzież 
 
Zarząd Okręgu zgodnie z & 47 ust. 17 Statutu PZW postanowił: 
1/ zabezpieczyć w preliminarzu budżetowym na 2019 rok środki finansowe w kwocie 13 000 zł na 
działalność statutową z młodzieżą 
2/ Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia    
 
Opracował Jacek Grobelny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


