Załącznik nr 1 do protokołu nr 3
z posiedzenia ZO z dnia 12.10.2019 r.

Uchwała nr 24/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 12 października 2019 roku
w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu.
Na podstawie § 48 ust. 2 i 3 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Zatwierdza bez zmian i uchyleń poniżej wymienione uchwały podjęte na posiedzeniach Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w miesiącu czerwcu,
lipcu, sierpniu i wrześniu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nr 16/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r w sprawie wystąpienia Okręgu PZW w Radomiu z porozumienia polsko-niemieckiego
Nr 17/2019 z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu połowu ryb nocą na zbiorniku zaporowym w Szydłowcu
Nr 18/2019 z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Nr 19/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Nr 20/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży
Nr 21/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: nadania tytułu inspektora szkolenia młodzieży wędkarskiej.
Nr 22/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: montażu monitoringu na posesji biura ZO
Nr 23/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: powołania dyrektora biura ZO PZW w Radomiu
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu.

§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:
Sekretarz Zarządu Okręgu:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

Załącznik nr 3 do protokołu nr 3
z posiedzenia ZO z dnia12.10.2019 r.

Uchwała nr 25/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu z dnia 12 października 2019 roku.
w sprawie: składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Radomiu na 2020 rok.

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu uchwala:
§1
Uchwala się roczne składki członkowskie oraz członkowskie składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w
Radomiu na 2020 rok. Tabele składek stanowią załączniki nr 1a i 1b do uchwały.
§2
Uchwala się roczne oraz okresowe opłaty dla osób niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim na rok 2020. Tabela opłat okresowych stanowi załącznik nr
2 do uchwały.
§3
Uchwala się specyfikację znaków składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§4
Uchwala się zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód oraz inne opłaty na rok 2020, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu, nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Skarbnik
zarządu Okręgu.
§7
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Skarbnik Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 1a do uchwały nr 25 Zarządu Okręgu
z dnia 12 października 2019r.
Tabela rocznych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2020
rok.
Ulgowa IRodzaj składki
rocznej

Składka członkowska na ochronę
i zagospodarowanie
wód obejmująca wody
ogólnodostępne Okręgu wraz z
wodami poza obwodowymi oraz
połów ze środków pływających
–PEŁNA
Składka
członkowska
na
ochronę i zagospodarowanie
wód
obejmująca
wody
ogólnodostępne Okręgu wraz z
wodami poza obwodowymi połów z brzegu - NIEPEŁNA

Podstawowa

Ulgowa II

-młodzież szkolna i studenci w - mężczyźni po 65 roku życia, pod
posiadania
stażu
wieku od 16 do ukończenia 24 warunkiem
członkowskiego w PZW powyżej 10 lat
roku życia
-kobiety po 60 roku życia, pod
- odznaczeni srebrna i złotą warunkiem posiadania stażu
odznaką PZW
członkowskiego w PZW powyżej 10lat

Członek uczestnik
do lat 16

30,00
150,00

90,00

120,00
(Zezwolenie na połów ze środka
pływającego wydawane
nieodpłatnie – wędkowanie
członka uczestnika ze środka

120,00

60,00

90,00

pływającego jest możliwe tylko
pod opieką dorosłej osoby
posiadającej odpowiednie
uprawnienia do takiego
wędkowania)

Skarbnik Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 1b do uchwały nr 25 Zarządu Okręgu
z dnia 12 października 2019r.

Tabela okresowych składek członkowskich na 2020 rok

Lp.

Rodzaj składki okresowej

1.

Składka PEŁNA - obejmująca wody
ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami
poza obwodowymi oraz połów ze
środków pływających

2.

Składka NIEPEŁNA - obejmująca
wody ogólnodostępne Okręgu wraz z
wodami poza obwodowymi - połów
z brzegu

Składka 1- dniowa

Składka 3- dniowa

Składka 7- dniowa

35,00

60,00

120,00

30,00

55,00

90,00

Skarbnik Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25 Zarządu Okręgu
z dnia 12 października 2019r.

Tabela opłat rocznych oraz opłat okresowych dla osób niezrzeszonych w PZW na 2020 rok

Opłata 1- dniowa

Opłata 3- dniowa

Opłata 7- dniowa

450,00

60,00

110,00

220,00

410,00

50,00

100,00

170,00

Rodzaj opłaty

Opłata roczna

Składka PEŁNA - obejmująca
wody ogólnodostępne Okręgu
wraz
z
wodami
poza
obwodowymi oraz połów ze
środków pływających
Składka
NIEPEŁNA
obejmująca
wody
ogólnodostępne Okręgu wraz z
wodami poza obwodowymi połów z brzegu

Skarbnik Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 3 do uchwały nr 25 Zarządu Okręgu
z dnia 12 października 2020r.

SPECYFIKACJA ZNAKÓW Składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu
na 2020 rok
Ulgowa I-młodzież szkolna i
studenci w wieku od 16

Lp.

Nazwa składki

Wysokość
składki

do ukończenia 24 roku
życia
- odznaczeni srebrna i
złotą odznaką PZW

1

Składka członkowska
uzupełniająca- połów
ze
środków
pływających

30,00

30,00

Ulgowa II
- mężczyźni po 65
roku życia
-kobiety po 60 roku
życia

Członek uczestnik
do lat 16

(pod
warunkiem
posiadania stażu
członkowskiego w PZW
powyżej 10 lat)

30,00

Otrzymuje
nieodpłatnie

3
Składka członkowska
na
ochronę
i
zagospodarowanie wód
ogólnodostępnych

120,00

Skarbnik Zarządu Okręgu
Jacek Błędowski

60,00

Opis

90,00

30,00

Upoważnia do wędkowania ze środka
pływającego po opłaceniu składki na
zagospodarowanie i ochronę wód.
Upoważnia do wędkowania wszelkimi
dozwolonymi metodami na wodach
ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu
bez środków pływających

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 4 do uchwały nr 25 Zarządu Okręgu
z dnia 12 października 2019r.

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
inne opłaty obowiązujące członków Okręgu PZW w Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg
PZW w Radomiu posiada podpisane porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek w 2020 roku
1. Wpisowe członka uczestnika PZW – 12,00 zł
2. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom) - 20,00 zł
3. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust.3 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich świadczeń członkowskich na podstawie
posiadanej legitymacji członka honorowego.
4. Ulga I w składce członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód przysługuje
- członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW
- młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej Ulga II w
składce członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód przysługuje
- mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat,
- kobietom po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat,
- członkom innych Okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu ma podpisane porozumienia w opcji ”składek ulgowych”
5. Zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej na wody nizinne i składek uzupełniających przysługuje
- członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami
6. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do wędkowania na terenie całego kraju na wodach
nizinnych ogólnodostępnych. Członek uczestnik wstępujący do Okręgu Radomskiego PZW w 2020 jest zwolniony z opłaty składki
członkowskiej okręgowej na wody nizinne
7. Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok poprzedni przy wnoszeniu składki członkowskiej
okręgowej na następny rok wynosi 10,00 zł
8. Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 20 zł.
9. W 2020 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w formie papierowej i elektronicznej
10. System ulg określony w pkt.4 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
Skarbnik Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 2 do protokołu nr 3
z posiedzenia ZO z dnia 12.10.2019 r.

Uchwała nr 26/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 12 października 2019 roku
w sprawie: rocznego rozliczenia kół i skarbników, przygotowania preliminarzy budżetowych kół na rok następny oraz terminów rozliczeń w roku
2020 oraz walnych zgromadzeń.
Na podstawie § 47 pkt. 19 i 20 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Ustala się następujące terminy dla rozliczeń finansowych:
1) Rozliczenie skarbników kół PZW z pobranych i sprzedanych znaków za rok 2019 następuje w terminie do dnia 18 października 2019r.
2) Termin rozliczenia się poszczególnych skarbników kół ustala Główny Księgowy Biura Zarządu Okręgu.
3) Zestawienie pobrania, sprzedaży i zwrotu znaków sprawdza i potwierdza Komisja Rewizyjna oraz Prezes Koła.
4) Preliminarze budżetowe na rok następny opracowuje Zarząd Koła w terminie do dnia 15 listopada 2019r.
5) Podpisane przez Skarbnika i Prezesa Preliminarze budżetowe należy złożyć w Biurze Zarządu Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada
2019r.
6) Pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu preliminarz budżetowy koła podlega uchwaleniu na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych w terminie
do dnia 31 grudnia 2019r.
7) W preliminarzu na 2020r. należy przeznaczyć minimum 3,5 % przychodów koła na edukację dzieci i młodzieży oraz 10% na ochronę wód. Diety
skarbników kół pozostają na niezmienionym poziomie 5% wartości sprzedanych przez koło znaków.
8) Pozostałe rozliczenia materiałowo – finansowe przeprowadza się w następujących terminach:
- protokół spisu z natury materiałów i wyposażenia na dzień 30 listopada 2019r.

- protokół ze stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019r. ( w tym potwierdzenie stanu środków na rachunku bankowym ) - raport finansowy za
m-c grudzień wraz z ww. protokołami, należy złożyć w Biurze Zarządu Okręgu do dnia 10 stycznia 2020 roku.

§2
1) Wszystkie dokumenty finansowe o których mowa w § 1 sprawdzone i zatwierdzone przez Głównego Księgowego Biura Zarządu Okręgu powinny być
przedstawione i omówione na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych członków kół PZW, które powinny odbyć się w terminie do 31 grudnia 2019r.
2) Warunkiem zwołania walnych zgromadzeń sprawozdawczych w kołach jest terminowe rozliczenie finansowe koła z Zarządem Okręgu na warunkach
opisanych w § 1.
3) Zarządy kół zobligowane są do pisemnego poinformowania Zarządu Okręgu o zwoływanych walnych zebraniach sprawozdawczych w kołach w terminie 14
dni przed planowaną datą ich odbycia.
4) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się do przedłużenia terminu zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła, po
wcześniejszym pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Okręgu pisemnego wniosku Zarządu koła w tej sprawie.
§3
Ustala się następujące terminy rozliczeń finansowych skarbników kół w 2020r.:
1) Składanie okresowych raportów finansowych:
- w kołach, które na koniec roku 2019 osiągnęły stan liczebny członków 200 i więcej, skarbnicy są zobligowani do składania raportów finansowych za
okresy miesięczne w terminie do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym,
- w pozostałych kołach dopuszcza się do rozliczeń kwartalnych w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale,
2) Skarbnicy wszystkich kół zobligowani są do bieżącego rozliczania list ze sprzedanych znaków oraz wpłat do kasy Okręgu lub na jego rachunek bankowy
kwot wynikających z tych list w terminie 7 dni od daty zakończenia sporządzania listy,
3) Wszystkie koła PZW dokonują częściowego rozliczenia z pobranych i sprzedanych znaków na dzień 30 kwietnia 2020r. do dnia 15 maja 2020r., oraz
końcowego rozliczenia do dnia 20 października 2020r.,
4) Zestawienie pobrania, sprzedaży i zwrotu znaków sprawdza i potwierdza Komisja Rewizyjna oraz Prezes Koła.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Skarbnik Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 4 do protokołu nr 3
z posiedzenia ZO z dnia 12.10. 2019 r.

Uchwała nr 27/2019
Zarząd Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 12 października 2019 roku
w sprawie: wysokości udziałów dla kół PZW w roku 2020.

Na podstawie § 47 pkt 10,19,20 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego 15.03.2017r.
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Ustala się następujące wysokości udziałów dla kół PZW w roku 2020:
1. dla kół posiadających do 500 członków – 40% odpisu za składki członkowskiej
2. dla kół posiadających od 501 do 1000 członków – 38% odpisu ze składki członkowskiej
3. dla kół posiadających powyżej 1000 członków – 36% odpisu ze składki członkowskiej
§2
Udziały pomniejsza się o dietę skarbnika koła, która wypłacana jest przez Okręg.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 r.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Skarbnik Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 5 do protokołu nr 3
z posiedzenia ZO z dnia 12. 10. 2019 r.

Uchwała nr 28/2020
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 12 października 2019 roku.
w sprawie: zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb, obowiązujących w 2020 r.
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu, zarówno objętych obwodami rybackimi jak i znajdującymi się poza obwodami,
obowiązują zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb stanowiące załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód ZO PZW w Radomiu oraz Dyrektorowi biura ZO PZW w Radomiu.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu.

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:

Wiceprezes ds. Zagospodarowania
i Ochrony Wód

Andrzej Lipiński

Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Chmura

Załącznik nr 6 do protokołu nr 3
z posiedzenia ZO z dnia 12.10.2019 r.

Uchwała nr 29/2019
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 12 października 2019 roku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora biura ZO PZW w Radomiu.
Na podstawie § 47 pkt. 27 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
uchwala:
§1
Upoważnia Dyrektora biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu Krzysztofa Lewandowskiego do rozporządzania jednorazowo
mieniem Okręgu do kwoty 5 tyś. zł ( pięciu tysięcy złotych).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jej uchylenia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO PZW w Radomiu.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:
Skarbnik Zarządu Okręgu:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

