
Okręg Sieradzki Polskiego Związku Wędkarskiego 
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e-mail: pzw.sieradz@op.pl,  tel. 43-822-51-58 

 

================================================================================== 

 

Uchwała nr 1/02/16 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. 

 
Na podstawie § 46 ust. 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, zamykające 
się sumą aktywów 2114344, 17 i pasywów 211344, 17 oraz wynikiem finansowym 303904, 45 zł 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 2/02/16 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2016 rok. 
 

Na podstawie § 46 ust. 7 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza preliminarz budżetowy na rok 2016 zamykający się 
kwotami; 
po stronie przychodów: 2023978, 00 zł 
po stronie wydatków: 1948250, 00 zł 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 3/02/16 
w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego za 2015 rok na fundusz statutowy. 

 
Zarząd Okręgu zatwierdza przeksięgowanie wyniku finansowego za rok obrotowy 2015 na fundusz statutowy 
kwotę 303904, 45 zł  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
Uchwała nr 4/02/16 

w sprawie powołania Koła PZW w m. Tądów Górny 
 

1.Zarząd Okręgu zgodnie z & 46 ust. 9 Statutu i Uchwałą nr 25 ZG PZW z dnia 26.10.2012 roku wyraził zgodę na 
powołanie z dniem 19 lutego 2016 roku Koła PZW w miejscowości Tądów Górny. 
2. Koło zostało wpisane do rejestru Kół PZW prowadzonego przez Okręg PZW w Sieradzu pod numerem …. 
3. Wszelkie formalności organizacyjno prawne związane z powołaniem i funkcjonowaniem Koła PZW w m. 
Tądów Górny zlecił Dyrektorowi Biura Okręgu 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 5/02/16 

w sprawie udzielenia 50% zniżki w opłacie okręgowej dla wyróżniających się strażników SSR w Wieluniu 

Zarząd Okręgu na wniosek Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackich w Wieluniu postanowił w 

2016 roku uhonorować 50% ulgą w opłacie pełnej składki okręgowej wyróżniających się strażników SSR w 

Wieluniu: 

1. Adam Maryjański 
2. Władysław Kowalczyk 
3. Józef Kwiatosiński 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 



Uchwała nr 7/02/16 

w sprawie nadania i pozbawienia licencji sędziego w dyscyplinach wędkarskich 

Zarząd Okręgu na wniosek Komisji Egzaminacyjnej Kolegium Sędziów przy Okręgu PZW w Sieradzu podjął 
uchwałę: 
1.W sprawie przyznania licencji sędziego w dyscyplinach wędkarskich: 
a/ sędziego klasy okręgowej dla kol: 
- Barys Józef, 
- Owczarz Marek, 
- Pakulski Dariusz. 
b/ sędziego klasy podstawowej dla kol: 
- Kosiński Paweł  
2.Do uchwały w zał. protokół Komisji Egzaminacyjnej Kolegium Sędziów Okręgu PZW w Sieradzu). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr. 09 /03/16 
w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusinowice gm. Lutomiersk w sąsiedztwie 

ośrodka zarybieniowego w Zalewie 
 

1.Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa Jacka Grobelnego i V-ce Prezesa Stanisława Wolanina do zawarcia umowy 
kupna - sprzedaży ze środków własnych Okręgu, nieruchomości gruntowej o pow. 45 arów 6 m kwadratowy. 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Prusinowice gm. Lutomiersk i oznaczona numerem 210/1 a 
sprzedającym jest Grzegorz i Marlena Grzelczakowie. 
2. Wartość mienia stanowiącego własność Okręgu jest wyższa niż cena nabycia powyższej działki.  
3. Koszty notarialne związane z zakupem nieruchomości gruntowej poniesie Zarząd Okręgu PZW w Sieradzu 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała Nr 10/03/16 
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu 

 
1. Zarząd Okręgu zgodnie z &46 pkt. 30 Statutu na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu powołuje 
kolegę Tomasza Dobrzyńskiego z Koła PZW Sandacz Warta 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 11/03/16 
w sprawie wykonana ogrodzenia wokół zabudowań na ośrodku Zalew 

1.Zarząd Okręgu wyraził zgodę na wykonanie ogrodzenia w wokół budynków na ośrodku Zalew. Koszt 
wykonania oszacowano na kwotę 13 500 zł. 
2.Termin wykonania ogrodzenie pierwsze półrocze 2016 roku 
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 12/05/16 
w sprawie likwidacji 10 szt. Znaków składki członkowskiej ulgowej (37 zł) 

 
1.W związku z pomyłkowym wycięciem z arkusza 10 znaków ulgowych składki członkowskiej, polegającym na 
pominięciu symboli hologramu, Zarząd Okręgu przeznacza te znaki do likwidacji oraz ujęcia tego w 
sporządzonym protokole likwidacji. 
2. Protokół wraz z załączonymi znakami zostanie przekazany do Zarządu Głównego przy całkowitym rozliczeniu. 
3. Protokół wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 13/05/16 
w sprawie zaprzestania prowadzenia odłowów sieciowych na zbiorniku Jeziorsko 



 
1. Na wniosek Prezesa, Zarząd Okręgu postanowił zaprzestać prowadzenia odłowów sieciowych prowadzonych 
przez firmę zewnętrzną Tomasza Igla 
2. Rozwiązanie umowy nastąpi w trybie porozumienia stron z dniem 31.12.2016 roku lub zgodnie z umową po 
rocznym okresie wypowiedzenia. 
3. Odpowiedzialnymi za sprawy formalne związanie z rozwiązaniem umowy odpowiedzialne jest Biro Okręgu i 
Stanisław Wolanin 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 14/05/16 
w sprawie nadania odznak „Za zasługi dla wędkarstwa sieradzkiego” 

 
Zarząd Okręgu na wniosek Okręgowej Komisji Odznak postanowił przyznać medal „Za zasługi dla wędkarstwa 
sieradzkiego” dla niżej wymienionych osób: 

1. Adamkiewicz Edward - Sieradz Miasto 

2. Hemer Eugeniusz - Sieradz Miasto 
3. Krata Bogusław – Zapolice 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 15/05/16 
W sprawie nadania odznak honorowych PZW 

 

Zarząd Okręgu na wniosek Okręgowej Komisji Odznak postanowił wystąpić do Zarządu Głównego PZW w 
Warszawie o przyznanie odznak w poszczególnych kategoriach dla niżej wymienionych osób: 
Złota odznaka PZW z wieńcami: 

      1   Chrzuściel Wojciech - OSK (Lokator Zd. Wola ), 
      2.  Kuźnik Andrzej - ZO (Lokator Zd. Wola ), 
      3.  Malers Andrzej - Zd. Wola Miasto, 
      4.  Mrozik Tadeusz - ZO ( Burzenin ), 
      5.  Ochenkowski Marek - Wieluń Miasto, 
      6.  Wojciechowski Ryszard - ZO (Poddębice ),   

Złota odznaka PZW: 

Chełmiński Irenusz - Łęczyca 
Filip Andrzej - Sira Sieradz 
Lipiński Stanisław - Łask Grabia  
Luboński Tadeusz - ZO (Kleń)  
Małek Jan - Kleń  
Mysłek Adam - Wieluń Miasto 
Patora Jarosław - Poddębice 
Stasiak Krystyna - Łask Grabia   

 

Srebrna odznaka PZW 

Balcerzak Robert - Sira Sieradz 
Klucha Antoni - ZO (Pożarnik) 
Kudelski Artur - ZO (Leźnica ) 
Ludwiczak Jacek - Chociw 
Miśkiewicz Paweł - Kolejarz 
Piątek Mikołaj - Sandacz Warta 
Piotrowski Janusz - Kleń (uzasadnienie) 
Skorupa Henryk - Boleń 
Uroda Rafał - Pstrąg 
Wańdoch Tomasz - Widawa 
Wyskiel Krzysztof - Sieradz Miasto 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 



 
Uchwała nr 16/05/16 

W sprawia nadania medali „ Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” 
 

Zarząd Okręgu na wniosek Okręgowej Komisji Odznak postanowił wystąpić do Zarządu Głównego PZW w 
Warszawie o przyznanie medali dla niżej wymienionych osób: 
 
Biernat Zygmunt - Burzenin 
Brzeziński Maksymilian - Sieradz Miasto 
Damazer Arkadiusz - SSR (Zapolice) 
Gabrysiak Kazimierz - Burzenin 
Jakubowski Zdzisław - Zd. Wola Miasto 
Jarosławski Marek - Boleń 
Kałuża Andrzej - Relax 
Kaźmierczak Mirosław - Boleń 
Kloss Wojciech - Lokator 
Kostrzewa Włodzimierz - Zd. Wola Miasto 
Krupiński Tomasz - Pożarnik 
Krysiak Tomasz - Chociw 
Kuder Bernard - Burzenin 
Łukasik Tadeusz - Burzenin 
Owczarek Marcin - Sieradz Miasto 
Paroński Stanisław - SSR (Lokator) 
Ratajczyk Arek - Zapolice 
Reda Piotr - Sazan 
Rosiak Jarosław - Pożarnik 
Rymień Tadeusz - Leźnica Wielka 
Sala Sylwester - Relax 
Stolarek Mariusz - Sazan 
Walas Paweł - Leźnica Wielka 
Wira Józef - Boleń 
Witczak Damian - Sieradz Miasto 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 17/05/16 
w sprawie wprowadzenia okresu ochronnego na starorzeczach rzeki Warty w m. Trębaczew - pn. Oczko 

oraz na starorzeczu w m. Strumiany 
 

1.Zarząd Okręgu na wniosek Komisji ds. ochrony i zagospodarowania wód wprowadza czasy zakaz połowu 
ryb w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku na starorzeczach rzeki Warty w miejscowościach 
Strumiany i w m. w okolicy Trębaczew o nazwie „Oczko” 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Uchwała nr 18/05/16 
w sprawie zakupu środka chwastobójczego i wykonanie oprysku zb. Próba 

 
1.Zarząd Okręgu na wniosek Komisji ds. ochrony i zagospodarowania wód postanowił zabezpieczyć środki 
finansowe w wysokości 7 000, 00 zł na zakup środków chwastobójczych i wykonane oprysku zb. Próba w 
miejscach odrostów trzcin i innej przybrzeżnej roślinności 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 
Uchwała nr 19/05/116 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na biologiczna rekultywację wód będących w zarządzie 
Okręgu 



 
1.Zarząd Okręgu na wniosek Komisji ds. ochrony i zagospodarowania wód postanowił zabezpieczyć środki 
finansowe w wysokości 20 % całości środków finansowych przeznaczonych na rekultywacje wód Okręgu 
metodą biologiczną ( bakteryjną). 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 20/05/16 

 sprawie przyznania dotacji finansowej Kołu PZW w Działoszynie 
 
1. Zarząd Okręgu postanowił przyznać dotacje finansową w kwocie 1300, 00 zł dla Koła PZW w Działoszynie 
na zakup kosy spalinowej. 
2. Kosa stanowi własność Okręgu 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 

Uchwała nr 21/05/16 
W sprawie uchylenia Uchwała Koła PZW Szczupak w Wieluniu z dnia 08 lutego 2016 roku 

 
1. Zarząd Okręgu na podstawie § 46 pkt. 19 Statutu PZW o sprawowaniu nadzoru organizacyjnego nad 
działalnością jednostek organizacyjnych Okręgu z uwagi na brak mocy prawnej uchyla się uchwałę Zarządu 
Koła PZW Szczupak w Wieluniu z dnia 08 lutego 2016 roku. 
 
                                                  uzasadnienie: 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu PZW oraz Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków 
PZW jedynym organem rozpatrującym sprawy członków PZW obwinionych o naruszenie obowiązków 
określonych w § 14 pkt. 1 – 6 Statutu PZW jest Sąd Koleżeński. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 22/05/16 

w sprawi wsparcia finansowego rodzin tragicznie zmarłych dwóch członków ZG PZW 
 

1. Zarząd Okręgu odpowiadając na apel ZG PZW postanowił dokonać wsparcia dwóch tragicznie zmarłych 
członków Zarządu Głównego PZW w łącznej kwocie 2000 zł. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
3. Wykonanie Uchwały – przelew pieniędzy nastąpi w terminie uzgodnionym z ZG PZW 

 
 

Uchwała nr 23/09/16 
w sprawie organizacji Okręgowego Zjazdu Delegatów w 2017 roku 

 
Zarząd Okręgu postanowił zabezpieczyć kwotę 10 000 zł / dziesięć tysięcy złotych w przyszłorocznym budżecie 
na organizację i przeprowadzenie XI Zjazdu Delegatów Okręgu Sieradzkiego PZW. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 24/09/16 
w sprawie umowy dzierżawnej ośrodka zarybieniowego w Zielęcicach 

 
1.Zarząd Okręgu postanowił podpisać nową umowę dzierżawną ośrodka zarybieniowego z Nadleśnictwem 
Kolumna, która ma obowiązywać od 01.01.2017 r. 
2. Roczny czynsz dzierżawny wyniesie 10 000 zł / dziesięć tysięcy / rocznie. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 25/09/16 
w sprawie dzierżawy wyrobiska wodnego w m. Okup k/ Łasku 

 



1. Zarząd Okręgu wyraził zgodę na dzierżawę przez Okręg będącego poza obwodem rybackim wyrobiska 
wodnego w miejscowości Okup k/ Łasku 
2. Opłata dzierżawna wyniesie 5000 zł / pięć tysięcy / rocznie 
3. Wyrobisko wodne na takich samych zasadach będzie ogólno dostępne dla wszystkich wędkarzy Okręgu 
Sieradzkiego 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 26/09/16 
w sprawie wysokości środków finansowych na rewitalizację starorzecza Kamień 

 
1. Zarząd Okręgu postanowił wyrazić zgodę na wykonie prac rekultywacyjnych starorzecza Kamień za kwotę 
28 500 zł / dwadzieścia osiem tysięcy pięćset / netto 
2. Uchyla się pkt „a” Uchwały nr 36/12/14 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 27/09/16 
w sprawie udzielenia pożyczki finansowej Kołu PZW w Osjakowie 

 
1.Zarząd Okręgu postanowił przyznać pożyczkę finansową dla Koła PZW w Osjakowie w wysokości 3000 zł / trzy 
tysiące złotych / 
2. Umowę pożyczki w imieniu Zarządu Okręgu sporządzi i podpisze Dyrektor Biura 
3. Spłata pożyczki przez Zarząd Koła PZW w Osjakowie nastąpi w terminie do 30 maja 2017 roku. 
Haromonogram spłat ustalony zostanie w umowie pożyczki. 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 28/11/16 
w sprawie zawierania porozumień międzyokręgowych na wędkowanie w 2107 roku 

 
Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa i Dyrektora Biura Okręgu do prowadzenia rozmów i negocjacji z innymi 
Okręgami PZW w sprawie zawarcia porozumień międzyokręgowych na wędkowanie w 2017 roku i 
przedstawienia wyników rozmów na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu – do zatwierdzenia.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
 

Uchwała nr 29/11/16 
w sprawie minimalnej liczebności Koła PZW Okręg Sieradzki 

 
1. Na podstawie § 46 ust. 9 Statutu PZW nadal podtrzymuje się Uchwałę …….. Zarządu Okręgu PZW w Sieradzu, 
odnoszącą się do minimalnego stanu członków Koła PZW Okręgu Sieradzkiego a mianowicie - Koło nie może 
liczyć mniej niż 40 członków.  
2. W przypadku mniejszej liczby członków ( mniej niż 40 osób) – Koła takie winny dążyć do połączenia z innymi 
Kołami lub do 30 września danego roku uzyskać wymagane minimum liczbowe. 
3. W przypadku nie osiągnięcia minimum 40 członków po 30 września danego roku Uchwałą Zarządu Okręgu do 
dnia 30 listopada danego roku Koło zostanie zlikwidowane. 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Uchwała nr 30/11/16 
W sprawie do opiniowania i weryfikowania preliminarzy budżetowych Kół 

 
Zarząd Okręgu upoważnia Dyrektora Biura i Skarbnika Okręgu PZW w Sieradzu w uzgodnieniu z biurem 
podatkowym Capital do opiniowania opracowanych przez Zarządy Kół preliminarzy budżetowych na rok 2017, 
przed ich uchwaleniem na zebraniach sprawozdawczych Kół. Preliminarze budżetowe Kół zostaną przedłożone 
do zatwierdzenia Zarządowi Okręgu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 

 

 

Uchwała nr 31/11/16 
w sprawie przebiegu kampanii sprawozdawczo wyborczej w Kołach PZW. 

 
W celu odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w Kołach PZW ustala się, 
co następuje: 
1. Kampanie sprawozdawczo wyborcza w Kołach PZW należy przeprowadzić  
w okresie od 01.12.2016 do 28.02.2017 roku. 
2. Zarządy Kół ustalają terminy walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych  
i podają je do biura Zarządu Okręgu do 30 listopada 2016 roku /data, godzina  
i miejsce zebrania/ - tak, aby Zarząd Okręgu mógł zapewnić udział swojego przedstawiciela. 
3. Przebieg walnych zgromadzeń sprawozdawczo wyborczych w Kołach PZW odbywa się zgodnie z 
„Regulaminem organizacyjnym Koła PZW" zatwierdzonym Uchwałą nr 27 ZG PZW z dnia 26. X. 2002 r. 
 

Uchwała nr. 32/11/16 
w sprawie Ordynacji Wyborczej Kół Okręgu PZW w Sieradzu 

w kadencji 2017- 2020 
 

1. Wybory do władz i organów w kołach muszą się odbywać na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-
Wyborczym Członków Koła, zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego, Regulaminu 
Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Uchwała Nr 152 Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Wędkarskiego z dnia 17 września 2016 w szczególności dotyczy to zapisu, że; czynne i bierne prawo 
wyborcze posiadają tylko członkowie, którzy mieli opłacone składki członkowskie za 2016 rok, nowi członkowie 
PZW nabywają czynne i bierne prawo wyborcze dopiero po opłaceniu składek za 2017 rok  
1.1. Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. Członek traci bierne prawo 
wyborcze w następujących przypadkach: 
- jeśli jest członkiem innej organizacji wędkarskiej, 
- jeśli nie otrzyma absolutorium będąc we władzach ustępującego Zarządu, 
- jeśli został ukarany przez Sąd Koleżeński, a kara nie została skreślona z ewidencji kar lub nie została zatarta do 
dnia wyborów, 
- jeśli zmienił przynależność do koła po wyborach do władz i organów macierzystego koła, nie może 
uczestniczyć w wyborach do władz i organów nowego koła w tej samej kampanii wyborczej. 
1.2. Kadencja władz i organów Związku trwa 4 lata. 
1.3. Po upływie działalności kadencji władz podlega ona ocenie poprzez udzielenie w głosowaniu jawnym 
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. 
2. Walne Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze muszą się odbyć do 28 lutego 2017 roku. O terminie zebrań 
zarządy kół zobowiązane są poinformować biuro Zarządu Okręgu do 30 listopada 2016 roku (umożliwi to 
obsługę zebrań kół przez członków Zarządu i organów Okręgu). 
3. Wyboru prezesa Koła dokonuje Walne Zgromadzenie w sposób bezpośredni  
w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem 
jawnym. 
3.1. W przypadku zgłoszenia tylko l kandydata, który nie uzyskał 50% +1 ważnych głosów należy zgłosić 
następnego kandydata na prezesa. 
3.2. Prezesem zostaje kandydat, który uzyska najwięcej głosów jednak nie mniej niż 50 % + 1 ważnych głosów. 
3.3. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyboru w pierwszej turze, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z 
największą ilością głosów. 
3.4. Jeśli na drugim miejscu w pierwszej turze znajdzie się dwóch lub trzech kandydatów z równą ilością głosów 
należy wśród nich przeprowadzić dodatkowe wybory. Kandydat z największą ilością głosów przechodzi do 
drugiej tury (wraz z kandydatem, który w pierwszej turze uzyskał najwięcej głosów). 
3.5. Wybranym Prezesem, w drugiej turze głosowania, zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość 
głosów. 
3.6. Kandydat, który nie został wybrany w drugiej turze na funkcję Prezesa, po wyrażeniu zgody zostaje 
włączony na listę kandydatów do Zarządu Koła. 



3.7. Pozostali kandydaci, jeśli zostaną zgłoszeni przez Komisję Wyborczą, lub z sali mogą kandydować do władz i 
organów Koła. 
4. Wybory do władz i organów Koła oraz delegatów na Zjazd Okręgowy dokonuje Walne Zgromadzenie w 
sposób bezpośredni w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za 
głosowaniem jawnym. 
4.1. Do władz i organów Koła oraz na delegatów zastają wybrane osoby z największą ilość głosów, które 
uzyskały 50 % + l ważnych głosów. 
4.2. W przypadku, jeśli kandydaci do władz i organów Koła oraz na delegatów nie uzyskali ustalonej wyżej ilości 
głosów oraz w przypadku kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów na końcowym miejscu ustalonej 
liczby członków władz, organów lub delegatów należy przeprowadzić wybory uzupełniające. 
4.3. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów odbywają się według następującego przelicznika:  
- koło o liczbie od 40 do 100 członków wybiera jednego delegata  
- koło o liczbie członków 101 – 300 wybiera dwóch delegatów 
- koło o liczbie członków 301 – 600 wybiera trzech delegatów 
- koło o liczbie członków 601 – 900 wybiera czterech delegatów 
- koło o liczbie członków 901 - 1300 wybiera pięciu delegatów 
- koło o liczbie członków powyżej 1300 za każde pełne 350 członków wybiera dodatkowo jednego delegata 
4.4. Wybór zastępców delegatów odbywa się według następującego klucza- przelicznika: 
- w Kołach gdzie wybieranych jest do trzech delegatów wybierany jest jeden zastępca delegata 
- w kołach gdzie wybierany jest do 5 delegatów wybieranych jest dwóch zastępców delegata 
- w Kołach gdzie wybieranych jest powyżej 5 delegatów wybieranych jest trzech zastępców delegata 
4.5 Kandydat musi wyrazić wolę kandydowania osobiście lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 
przesłać do Zgromadzenia deklarację na piśmie. 
4.6 Mandat delegata na Zjazd Okręgowy zachowuje ważność w okresie kadencji między zjazdami. Jest ważny w 
przypadku decyzji Zarządu Okręgu o zniesieniu lub połączeniu kół. 
4.7 Mandat delegata wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, ukarania przez Sąd Koleżeński oraz w przypadku 
śmierci. Brakujący mandat przejmuje zastępca delegata. 
4.8 Do zastosowania postanowień zawartych w punkcie 4.3. jest ilość członków w Kole w dniu 30 grudnia 2016 
roku, na podstawie wykazu sporządzonego Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Sieradzu. 
5. Warunkiem wyboru na funkcję delegata na Okręgowy i Krajowy Zjazd Delegatów PZW jest pełnienie przez 
niego funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat. 
6. Dokumentacja odbytego zebrania powinna być dostarczona do biura Zarządu Okręgu najpóźniej w ciągu 
dwóch tygodni od zebrania. 
Dokumentację tą stanowią: - protokół z przebiegu zebrania, - protokoły powołanych komisji oraz uchwały 
podjęte na walnym zgromadzeniu, - wyniki głosowania oraz wykaz wybranych władz i organów koła, - ankiety 
delegatów i zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                      Uchwała nr 33/11/16 

Na podstawie § 46 ustęp 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchwala na rok 2017 „ Wysokość składek członkowskich 

na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Sieradz „ – wg załącznika do uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Załącznik do uchwały nr 33/11/16 

TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA ROK 2017 - OKRĘGU PZW W SIERADZU 
L.P. RODZAJ  ŚWIADCZENIA WARTOŚĆ - 

ZŁ 

1.  
SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA 

 
86,- 

 

2.  
SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA - ULGOWA: 
- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW; 
- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat; 

 
 

43,- 
 



- mężczyźni od 65 roku życia; 
- kobiety od 60 roku życia; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami; 
- członka uczestnika do lat 16; 

 
 

- - - - - - 
22,- 

 

3.  
SKŁADKA NA OCHRONE I ZAGOSPODAROWANIA WÓD -  PEŁNA ( włącznie 
z środkami pływającymi) 

106,- 

4.  
SKŁADKA NA OCHRONE I ZADOSPODAROWANIE WÓD - ULGOWA  
- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW; 
- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat; 
- mężczyźni od 65 roku życia, 
- kobiety od 60 roku życia; 

 
 
 
 

53,- 

5.  
SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD - UCZESTNIK 

22,- 

6.  
SKŁADKA NA OCHRONĘI ZAGOSPODAROWANIE WÓD - OKRESOWA DLA 
CZŁONKÓW PZW 
- 1 dzień 
- 3 dni 

 
 
 

15,- 
30,- 

7. 
 

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

 
0,- 

8. 
 

 
WPISOWE: 
- normalne 
- uczestnika 

 
 

25,- 
12,- 

9. 
 

 
LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie 
uczestnicy) 

 
5,- 

10. 
 

 
W sprawie wysokości składki członkowskiej na ochronę i 
zagospodarowanie wód za wędkowanie dla cudzoziemców i osób 
niezrzeszonych w PZW 
- jeden dzień 
- trzy dni 
Posiadaczom okresowych składek okręgowych, cudzoziemcom a także 
osobom niezrzeszonym w PZW nie wydaje się Zezwolenia na wędkowanie 
ani rejestru połowu ryb 

 
 
 

30, 
70, 

 

   

4/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr  34 / 11/16 

w sprawie podziału składki członkowskiej 
 

1. Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu ustala na rok 2017 odpis ze składki 

członkowskiej ogólnozwiązkowej uzyskanej przez Okręg, w wysokości 90%  

( po odprowadzeniu 10% do Zarządu Głównego PZW), w następujący sposób: 

a/ do 3, 5 % na działalność z młodzieżą. Środki gromadzone będą na szczeblu Okręgu.  

b/ 40 % dla Kół, z tego: 

- dla Kół, PZW, które przekroczą liczbę członków wg stanu na dzień 30.11.2017 r.  

w stosunku do stanu na dzień 30.11.2016 r. otrzymają dodatkowo 15, - zł na każdego kolejnego 

członka ponad osiągniętą liczbę członków z roku 2016 – nowo wstępującego do PZW.  



Pod pojęciem „ nowo wstępującego „ rozumie się osoby: 

 - wstępujące po raz pierwszy, 

 - wstępujące po minimum rocznej przerwie, 

 - osoby, które w minionym okresie czasu były członkami PZW w innych Okręgach. 

2. Na podstawie uchwały XXX, KZD PZW odpis ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej dla Kół 

zostanie pomniejszony o limit diet skarbników Kół. 

3.  Z dniem 01.01.2017 roku traci moc uchwała ZO nr 29/11/15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.101.2017 rok 

 

Uchwała nr 35/11/16 

w sprawie wysokości odpisu dla skarbników Kół na diety. 

 

Zarząd Okręgu ustala na rok 2017 odpis dla skarbników Kół na diety w wysokości: 

5% ze składki członkowskiej, 

5% z wpisowego, 

3% ze składki okręgowe. 

Uchwała wchodzi w życie dniem 01 stycznia 2017 roku. 

 

Uchwała nr 36/11/16 

w sprawie stania się Okręgu PZW w Sieradzu płatnikiem podatku VAT 

1.Zarząd Okręgu postanowił, iż dniem 01 stycznia 2017 roku Okręg stanie się płatnikiem podatku VAT 

2. Formalności podatkowo prawne związane ze stania się Okręgu płatnikiem podatku VAT wykona Biuro 

Podatkowe Kapitał Izabeli Pertkiewicz 

3. Nadzór nad prawidłową realizacja całego przedsięwzięcia sprawuje Dyrektor Biura Okręgu 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uchwała nr 37/11/16 
w sprawie rozgrywania zawodów wędkarskich o tytuł mistrza Okręgu w 2017 roku 

 
Na wniosek V-ce Prezesa ds. sportu Zarząd zatwierdził Regulamin rozgrywania zawodów wędkarskich o tytuł 

Mistrza Okręgu w kategorii senior w 2017 roku 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uchwała nr 38/11/16 
w sprawie rekompensaty dla Kół za przygotowanie i udostępnienie swoich łowisk będących poza obwodami 

rybackimi na okręgowe zawody wędkarskie. 
 

1. Zarząd Okręgu ustala, że Kolom 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. 

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 39/11/16 
W sprawie wysokości środków finansowych na sport w 2017 roku 

 
Zarząd Okręgu postanowił zabezpieczyć w preliminarzu budżetowym na 2017 rok środki finansowe wysokości 
55 tysięcy złotych na sport wędkarski. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Uchwała nr 40/11/16 
w sprawie zasad wędkowania na obszarze Okręgu Sieradzkiego PZW 

 
Na podstawie § 46 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchwala na rok 2017 „ Zasady wędkowania na wodach Okręgu 

PZW Sieradz „ – wg załącznika nr 1 do uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/11/16 

Zasady  wędkowania na wodach PZW Okręgu Sieradz w roku 2017 - Załącznik do uchwały ZO PZW Sieradz nr 

40/11/16 z dnia 14.11.2016 roku 

Zasady wędkowania: 

I. Na zbiorniku Jeziorsko:  

a/  dopuszczalne wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej od 01.03. 2017 r do 30.11. 2017 r. Środki 

pływające w prze nocnej musza być oświetlone minimum jednym ciągłym źródłem światła. W pozostałym 

okresie dopuszcza się wędkowanie od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 

godzinie po zachodzie słońca. 

II. Na zbiorniku Smardzew : 

a/ Zakaz wędkowania ze środków pływających  

3. Upoważnia się Zarządy Kół będących opiekunami łowisk do wprowadzenia w uzgodnieniu z Zarządem 

Okręgu, który reprezentuje V-ce Prezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód okresowych wyłączeń z 

wędkowania.  

Równocześnie zobowiązuje się w/w Zarządy do poinformowania wędkarzy o obowiązujących wyłączeniach m. 

innymi poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Okręgu. 

4. Okresy, wymiary ochronne, limity.  

Podczas  wędkowania  należy przestrzegać regulaminu amatorskiego połowu ryb, oraz dodatkowo na wodach 

Okręgu Sieradz  okresów, wymiarów ochronnych i limitów dla niżej wymienionych gatunków ryb: 

Gat. ryb Okres ochronny Wymiar ochronny   

Lin —– do   30 cm Dobowy limit – 3 sztuki. 



Okoń od 1.04. do 30.04. do   18 cm i powyżej 40 

cm  

Dobowy limit – 10 sztuk, ale nie 

więcej niż 3 kg 

Sandacz od 1.01. do 31.05. do  50  cm i powyżej 90 

 cm 

**/ 

Szczupak od 1.12. do 30.04. do  50 cm  i powyżej  90 

cm 

**/ 

Węgorz od 15.06. do 15.07. do  60  cm Dobowy limit – 2 sztuki 

Boleń  od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/ 

Kleń, jaź   do 30 cm Dobowy limit – 5 sztuki łącznie 

 Amur   __________  do 40 cm  **/ 

Karp             ___________ do 30 cm i powyżej 70 
cm 

**/ 

Płoć 
 

___________ 

 

do 15 cm 

 

**/ 

 

 
**/  Obowiązują limity ustalone w Regulaminie Amatorskiego połowu Ryb.  
 
Limit dobowy (od 0.00 – 24.00): 

 sum – 1 sztuka 
 troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) – 2 sztuki. 

 
5. Rejestracja połowów ryb: 

Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Uchwałą nr 54/12/13 Zarządu Okręgu wędkarz ma 
obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska 
(nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić o liczbę i gatunki złowionych ryb. Rejestr 
połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na wędkowanie na kolejny rok skarbnikowi/ kasjerowi Koła 
PZW. 
W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów nie obowiązuje. 
Składkę na wędkowanie skarbnik/ kasjer Koła sprzedaje po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą 
składki za rok poprzedni. Nie dotyczy nowo wstępujących do PZW. 
Trolling – dopuszczony na wszystkich łowiskach, na których  dopuszczalne jest spinningowanie ze środków 
pływających.  
 
6. Inne  / dodatkowe / ograniczenia. 
 
a/ Na wniosek wiceprezesa ds. ochrony zagospodarowania wód. – w sytuacjach nadzwyczajnych i 
zarybieniowych Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania na określonych akwenach, rzekach 
lub obwodach rybackich czasowych  zakazów lub ograniczeń w powszechnym wędkowaniu i powiadamia o tym 
na stronie internetowej Okręgu. 
b/ Zakaz połowu ryb w okresie od 01 stycznia 2017 do 30 kwietnia 2017 roku obowiązuje na akwenach: 
- starorzecze Warty pn. Oczko w miejscowości Załęcze Wielkie 
- starorzecze Warty pn. Strumiany w miejscowości Strumiany 
Starorzecza te uznane zostały za miejsca gromadnego zimowania ryb oraz za miejsca corocznie powtarzającego 
się tarła lub rozwoju narybku 
 



Uchwała nr 41/11/16 
w sprawie zaliczek kwartalnych dla Komendantów Społecznych Straży Rybackich w 2017 roku 

1.Zarząd Okręgu przyznaje na rok 2017 kwartalne kwoty finansowe dla Komendantów Społecznych Straży 
Rybackich, w następujących wysokościach: 
Sieradz 650, - zł, Wieluń 550, - zł, Zd-Wola 550, -zł, Poddębice 600, - zł, Pajęczno 550, - zł i Łask 550, -zł, Łęczyca 550, - 
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 cm

3 – 
0, 5214 zł, powyżej 900 cm

3 
– 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 2017 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 
 
4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 42/111/16 

w sprawie powołania Koła Okoń PZW w Łasku 

1.Zarząd Okręgu zgodnie z & 46 ust. 9 Statutu i Uchwałą nr 25 ZG PZW z dnia 26.10.2012 roku wyraził zgodę na 
powołanie z dniem 14 listopada 2016 roku Koła PZW w Łasku. 

 
2.Koło zostało wpisane do rejestru Kół PZW prowadzonego przez Okręg PZW w Sieradzu pod numerem 39 o 
nazwie „Okoń”, podejmie działalność od 01 stycznia 2017 roku. 
 
3. Wszelkie formalności organizacyjno prawne związane z powołaniem  
i funkcjonowaniem Koła Okoń PZW w Łasku zlecono Dyrektorowi Biura Okręgu. 
 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 43/11/16 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Koła PZW w Lututowie na 2017 rok 
  
Zarząd Okręgu postanowił zabezpieczyć w preliminarzu budżetowym na 2017 rok środki finansowe w wysokości 
2000, 00 zł na remont barakowozu - siedziby Koła PZW w Lututowie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 

Uchwała nr 44/11/16 
w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalew 

 
1.Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa Jacka Grobelnego i V-ce Prezesa Stanisława Wolanina do zawarcia umowy 
kupna – sprzedaży ze środków własnych Okręgu, nieruchomości gruntowej o pow. 30 arów. Nieruchomość 
położona jest w miejscowości Zalew i oznaczona numerem ………………... Wartość mienia stanowiącego własność 
Okręgu jest wyższa niż cena nabycia powyższej działki.  
 
2.Koszty notarialne oraz geodezyjne związane z zakupem nieruchomości gruntowej poniesie Zarząd Okręgu 
PZW w Sieradzu 
 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 45/11/16 
w sprawie udzielenia 50% zniżki w składce na ochronę i zagospodarowanie wód dla wyróżniających się 

strażników SSR 



Zarząd Okręgu wyraża zgodę, aby na wniosek Komendantów Powiatowych Społecznych Straży Rybackich V-ce 

Prezes ds. Zagospodarowania i ochrony wód miał prawo udzielania lub nie zgody na uhonorowanie 50% ulgą w 

opłacie pełnej składki na ochronę i zagospodarowanie wód dla wyróżniających się strażników SSR w 2017 roku 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uchwała nr 46/11/16 
w sprawie dodatkowej dotacji finansowej dla SSR w Zduńskiej Woli 

 
Na wniosek V-ce Prezesa ds. zagospodarowania i ochrony wód  i Komendanta SSR w Zd-Woli Zarząd Okręgu 
postanowił dofinansować SSR w Zduńskiej Woli kwota w wysokości 300 złotych 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


