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Porządek 
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków 

Koła PZW OSW Rogóżno 
w dniu 18.12.2016r. 

 
1. Otwarcie obrad, przywitanie gości. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 
5. Wybory Komisji 

- Mandatowej  
- Uchwał i Wniosków 
- Wyborczej  

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków 
Koła. 

7. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień 
8. Sprawozdania: 

- z działalności Zarządu Koła 
- z działalności Komisji Rewizyjnej 
- z działalności Sądu Koleżeńskiego 

9. Przedstawienie planu pracy Koła, preliminarza budżetowego           
i Kalendarza Imprez Sportowych. 

10.Dyskusja nad sprawozdaniami. 
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium 

ustępującym władzom 
13. Przedstawienie kandydatów na Prezesa i pozostałych władz 

- sprawozdanie Komisji Wyborczej 
- zgłaszanie kandydatur z sali 

14. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
15. Wybór Władz i organów koła: 

- Prezesa Koła 
- Zarządu Koła 
- Komisji Rewizyjnej Koła 
- Sądu Koleżeńskiego Koła 
- Delegatów na XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów 

16. Dyskusja programowa nowej kadencji. 
17. Podjęcie Uchwał i Wniosków. 
18. Zakończenie obrad. 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Koła PZW OSW Rogóźno w 2016 roku. 

 

 

Koledzy. 

 

Rok 2016 to ostatni rok bieżącej kadencji. W dniu dzisiejszym składamy 

sprawozdanie z rocznej działalności, choć na koniec tego sprawozdania 

zechcemy podsumować całą kadencję. Tak jak w latach poprzednich, Zarząd 

koła wspólnie z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim, realizował program 

nałożony przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w 2015 roku. To 

pozwoliło w dużym stopniu podejmować wyważone decyzje, zwłaszcza, że 

dokonane zmiany w składzie Zarządu wzmocniły jego działania. W okresie 

sprawozdawczym, Zarząd koła działał w  trzynastoosobowym składzie.  

Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje działalność organizacyjną, 

finansową, zagospodarowania i ochrony wód oraz działalność sportową i pracy z 

młodzieżą.  

 Zarząd koła odbywał swoje posiedzenia nie rzadziej jak raz w miesiącu, 

lecz nie wszystkie te posiedzenia były protokołowane. Najczęściej w sezonie 

odbywały się one po zawodach, gdzie omawiane były imprezy już dokonane i 

te, które dopiero miały się odbyć.  Pomimo wielu prób organizacyjnych, nie 

udało się do końca wypracować sposobu organizacji spotkań Zarządu. 

Zwłaszcza w okresie wiosenno letnim, gdy spotykaliśmy się po zawodach 

zawodziła frekwencja.   Jest to nadal aktualne zadanie dla nowego Zarządu. Być 

może rozstrzygnięcia wyborcze w dniu dzisiejszym pozwolą rozwiązać ten mały 

problem w kole. Należy rozeznać czy wszyscy członkowie Zarządu posiadają 

elektroniczne  skrzynki pocztowe i część decyzji oprzeć na elektronicznym 

rozstrzygnięciu.   

Działalność statutową oparliśmy na Ośrodku Sportów Wędkarskich w 

Rogóźnie. Tutaj posiadamy swoją siedzibę, tutaj mamy zaplecze, tutaj 

prowadzimy łowisko licencyjne, tutaj 24 godziny na dobę, przez okrągły rok, 

możemy przekazać przydatną wędkarzowi informację. Taka kompleksowa 

usługa pozwala nam utrzymać tak wysoką liczbę członków koła. Rok 2016 to 

rekordowy rok pod względem ilości członków koła. Po raz pierwszy w naszej 

historii osiągnęliśmy liczbę 760 członków. Cieszy nas, że nie tylko 

utrzymujemy tak wysoką liczbę członków, ale że stale ją powiększamy. 

Dokładną analizę członków koła dokonała Komisja Rewizyjna podczas ostatniej 

kontroli Zarządu  i przedstawi ją w swoim sprawozdaniu. Co przyciąga do nas 

nowych członków? Dostępność i przejrzystość działań, trzy punkty kasowe, w 

których wędkarz może dokonać opłaty, łowisko licencyjne, którego jesteśmy 

gospodarzem. Dużą rolę w naszej działalności organizacyjnej przejął na siebie 

Sklep Wędkarski Antek, a w zasadzie jego właściciel Kol. Robert Pierepienko i 
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jego pracownicy, którzy tworzą  bezpośredni kontakt z członkami koła.  To 

stanowi doskonały pomost pomiędzy strukturami koła a  nowymi jego 

członkami. Drugim punktem sprzedaży znaczków jest siedziba ZZG w kopalni. 

Znaczki tam są nadal rozprowadzane, bowiem część wędkarzy to górnicy tam 

zatrudnieni i mieszkający po za Łęczną. Dlatego aby ułatwić im kontakt z kołem 

nadal współpracujemy z Kol. Urszulą Klejna, - prowadzącą sekretariat w 

Związku Zawodowym Górników -  która w przeszłości była skarbnikiem koła. 

Trzeci punkt sprzedaży i kontaktu z wędkarzami jest w Ośrodku Sportów 

Wędkarskich w Rogóżnie, gdzie niemal o każdej porze dnia i nocy jesteśmy do 

wędkarskiej dyspozycji.  

Przejrzystość działań to głównie Internet, gdzie wszystko co się dzieje w 

kole czy na łowisku  jest opublikowane. Internet to ponad milion wejść  na nasze 

strony internetowe. To ponad 200 000 wejść rocznych. Potężny przekaz 

informacji o działalności koła, zwłaszcza, że większość członków to ludzie 

młodzi, już obyci z internetem. Przekaz poprzez tablice ogłoszeń w zasadzie 

przestał już istnieć.  Na kopalnie nie mamy już takiego wejścia jak to było 

jeszcze na początku tej kadencji. Koledzy, którzy zajmowali się tablicami 

przeszli na emerytury, nie ma kim ich zastąpić.  

Duże znaczenie ma też organizacja wielu imprez sportowych, gdzie 

spotykamy się z kolegami, wędkarzami i na bieżąco konsultujemy nasze 

posunięcia. Kolejnym, nie mniej istotnym argumentem przyciągającym 

wędkarzy do koła jest dość stabilna sytuacja finansowa. Nie zdarzyło się, aby ze 

względu na brak środków finansowych zrezygnować z realizacji jakiegoś 

zadania.  Wręcz przeciwnie, rokrocznie pomnażamy swój majątek koła. Taką 

politykę powinniśmy kontynuować w latach następnych, patrząc jednocześnie 

na realizację preliminarza budżetowego. Będąc przy temacie finansów, nie 

możemy zapomnieć o sponsorach koła. Straciliśmy co prawda naszych 

głównych sponsorów, Lubelski Węgiel Bogdanka SA i Korporacje Gwarecką, 

ale nadal możemy liczyć na wsparcie naszych przyjaciół. Związek Zawodowy 

Górników w Polsce LW Bogdanka, Sklep wędkarski  Antek, bar Złota Orfa,  są 

tego najlepszym przykładem. Za pomoc w realizacji zadań, za wasze wsparcie, z 

tego miejsca chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować. 

 Jak już wcześniej zasygnalizowałem, swoją działalność opieramy na 

naszej bytności w Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóźnie. Staramy się, w 

miarę możliwości wspierać administratora ośrodka w jego działaniach, w 

utrzymaniu infrastruktury wodnej, będącej wizytówką tego ośrodka. Dbamy o 

sprzęt pływający, o pomosty, o platformy, o porządek przy nadbrzeżu jeziora. 

Rok 2017 to rok, w którym powinniśmy odbudować zwłaszcza sprzęt 

pływający. Musimy zaangażować więcej swoich środków finansowych do tej 

realizacji, gdyż stan łodzi jest coraz gorszy i jeśli tego nie uczynimy to będzie 

potrzeba wykluczać je z dostępności. Będziemy prowadzić rozmowy z 

administratorem ośrodka na temat konieczności przeprowadzenia tego remontu.  

Istnieje jeszcze możliwość podjęcie uchwały o zakupie nowych środków 
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pływających z budżetu koła, ale bynajmniej w obecnej chwili nie byłby to 

pomysł najlepszy. Szkoda dobrych, stabilnych łodzi, które posiadamy w 

ośrodku. Gdybyśmy zaczęli kupować nowe, to te dotychczas używane 

należałoby  poddać utylizacji. A chyba nie o to nam chodzi. 

 

Jeśli chodzi o łowisko, to plan zarybień w 2016 roku został wydatnie 

przekroczony. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji zapisów operatu 

rybackiego. Jego poprzednie zapisy obowiązywały do czerwca 2016 roku i z 

tych zapisów skorzystaliśmy zarybiając małym kroczkiem karpia w wysokości 

500 kg tj około 5000 szt. Nowy operat zezwala na maksymalne zarybienie tym 

gatunkiem w wysokości 228 kg. Pozostałe zarybienie było już realizowane 

według nowego operatu, co pozwoliło zarybić 100 kg lina, 300 kg karasia 

pospolitego /złotego/, 80 kg szczupaka narybku jesiennego, 10 kg węgorza. Do 

wody nie trafiła tym razem sieja. Do tej pory zarybialiśmy smoltem /narybek 

jesienny/, teraz według nowego operatu będzie to wylęg. W okresie gdy 

obowiązywał nowy operat rybacki, takiego asortymentu ryb już nie było. 

Pomimo dodatkowego zarybienia,  posiadamy środki finansowe  na realizację 

zadań przy zagospodarowaniu łowiska. Być może jest taka potrzeba aby 

rozdzielić finanse koła i finanse łowiska, chociażby ze względu na to, że ze 

środków statutowych nie można wydać złotówki na zagospodarowanie łowiska, 

choć taka operacja jest możliwa i wskazana w drugą stronę. Na dzień dzisiejszy 

tych pieniędzy wystarcza, ale gdyby dopadł nas jakiś kryzys to rezerwa z lat 

poprzednich miałaby tu rację bytu. 

Tak jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy konkurs, mający na celu 

czyszczenie jeziora z rybiego chwastu. W konkursie Sumik ponad wszystko 

najlepszym okazał się Paweł Michalski  67,37 kg, wyprzedzając Piotra Chołotę  

38,10 i Witka Aftykę  31,80. Łącznie odnotowano odłów sumika w wysokości 

168, 67 kg i jest on większy o 20 kg w stosunku do roku ubiegłego. Jest to 

kolejny, wyraźny sygnał, że sumika w jeziorze jest już dużo mniej. Niemniej 

zauważyliśmy, że niszę po wyłowieniu sumika zajmuje krąp, którego żerowanie 

jest podobne do żerowania sumika karłowatego. Nowy zarząd powinien 

zastanowić się nad organizacją kilku cyklicznych zawodów pozwalających 

kontynuować połów sumika i zintensyfikować połów krąpia. 

 

Laureat Konkursu Największa ryba łowiska, to karp Tomka Kowalskiego 

z Okręgu Mazowieckiego 24,2 kg. Drugie miejsce w konkursie największej ryby 

łowiska zajął Kacper Bordzoł i Marian Bednarczuk z  karpiem 23,0 kg. Na 

trzecim miejscu amur Grzegorza Packa  – 21,5 kg. Wszyscy Ci koledzy 

przyczynili się do rozreklamowania naszego łowiska  i wszyscy otrzymają w 

nagrodę od koła darmowe zezwolenie na połów ryb w jeziorze Rogóźno na 2017 

rok. 

W 2016 roku kontynuowaliśmy współpracę z kołem PZW w Jacni. 

Byliśmy gośćmi u kolegów z Okręgu zamojskiego i raz gościliśmy ich u siebie. 



5 

 

Jacnia to ładne tereny, nad ciekawą wodą. Są warte  promowania i mamy 

nadzieję, że również indywidualnie będziemy kierować tam nasze turystyczne 

wojaże. 

 Społeczna Straż Rybacka w kole działa nadal aktywnie. Jest to zasługa 

komendanta grupy, wiceprezesa koła – Kol Marcina Drogomireckiego. Potrafił 

on zorganizować grupę ludzi, którym na sercu leży ochrona naszych dóbr 

pływających w wodzie. W kole działa aktywnie 13 strażników. Do października 

zarejestrowano ponad 30 akcji. Efektem ich pracy to zdjęcie z wody 87 sieci o 

łącznej długości 3800 metrów, 22 więcierzy, 2 wędki porzucone przez wędkarzy 

nie posiadających uprawnień do wędkowania. Uwolniono co najmniej  150 kg 

ryb. Skontrolowano około 100 wędkujących. Nasza straż posiada podstawowy 

sprzęt potrzebny do penetracji jezior, w tym samochód osobowy, dwie 

przyczepki z łodziami, ponton, dwa silniki. Nadal, małymi kroczkami, 

uzupełnimy brakujący nam sprzęt. W 2016 roku zakupiliśmy dla wszystkich 

strażników buty służbowe oraz jeden mundur zimowy / drugi jest zamówiony i 

do końca roku ta realizacja nastąpi/. To pomnażanie majątku koła a jednocześnie 

doposażenie naszej Społecznej Straży Rybackiej. Zwłaszcza, że dużą część 

środków finansowych, Społeczna Straż Rybacka sama gromadzi. Za 

zdeponowany sprzęt kłusowniczy z pierwszego półrocza otrzymaliśmy z 

Zarządu Okręgu 6314 złotych, a za sprzęt kłusowniczy z drugiej połowy roku 

otrzymamy kwotę około 2,5 tysiąca złotych w styczniu 2017 roku. Oprócz tego 

nasi strażnicy przyjęli na siebie realizację umowy z Zarządem Okręgu na 

utrzymanie porządku na zbiorniku Krzczeń. To dodatkowe środki, które są w 

dyspozycji koła a co za tym idzie w dyspozycji naszych strażników. 

 Rok 2016 to kolejny rok, w którym utrzymujemy patronat nad 

wędkującymi dziećmi z Domów Dziecka:  Rodzinnego im Ewy Szelburg 

Zarębiny z Lublina, Pogodnego Domu Dziecka z ul. Pogodnej w Lublinie oraz 

Domu Dziecka w Przybysławicach. Oprócz organizacji zawodów wędkarskich 

dla dzieci z domów dziecka, staramy się choć w tym jednym dniu, uatrakcyjnić 

im spędzenie wolnego czasu nad wodą. Nasz sponsor, Złota Orfa, od kilku lat  

wspiera te dzieciaki, opłacając im składki wędkarskie. Dzieci przybywa i 

należałoby się zastanowić, czy i w tej materii nie wspomóc prawnych 

opiekunów tych dzieciaków.  

 Przychylnym okiem patrzymy również na młodzież z Klubu dzieci 

niedosłyszącej Echo z Lublina. Pomagamy im w miarę naszych skromnych 

możliwości, ale można w tym temacie zrobić coś więcej, chociażby umożliwić 

im darmowe cumowanie łodzi, czy też darmowy wjazd na ośrodek. O tym 

musimy pamiętać i rozmawiać z administratorem ośrodka. 

 Od dwóch lat organizujemy specjalne pomostowe zawody dla 

najmłodszych. W tym roku w zawodach tych wystartowało aż 22 dwoje 

dzieciaków w tym do lat pięciu było ich czworo, do lat dziesięciu - jedenaścioro 

a do lat 14czternastu - siedmioro. Był to duży wysiłek organizacyjny i 

finansowy dla koła, ale doszliśmy do przekonania, że był potrzebny. Po raz 
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pierwszy od kilkunastu lat w zawodach okręgowych nie wystawiliśmy kadetów, 

którzy zawsze prym wiedli w rywalizacji okręgowej. Już po tych zawodach 

widać, że młody narybek jest, i że rok 2016 był ostatnim rokiem bez kadeta. A 

impreza organizowana dla dzieci musi być cykliczna i w miarę możliwości 

można pomyśleć o organizacji większej ilości tych zawodów. 

 I tak przeszliśmy do ostatniej, dla niektórych najważniejszej działalności 

w PZW, czyli do sportu.  

 Szanowni Koledzy, dzisiejsze sprawozdanie nie będzie omawiało 

poszczególnych zawodów wędkarskich, albowiem opis tych zawodów jak i 

dokładne wyniki znajdują się na naszej stronie internetowej. Dlatego całe 

zagadnienie potraktujemy szerzej, prezentując jednocześnie jego najważniejsze 

elementy. 

 Na zawodach po lodem spotkaliśmy się w ubiegłym roku aż cztery razy, 

pomimo że prawdziwa zima trwała tylko miesiąc. Trzy z tych zawodów było 

eliminacją GPX koła. Zwycięzcą Podlodowego GPX koła został Kol. Jan 

Sadowski. 

 W dyscyplinie spinningowej w ramach GPX odbyto trzy zawody. W tych 

bardzo trudnych zawodach również najlepiej radził sobie Kol. Jan Sadowski. 

 W dyscyplinie spławikowej zawodów zorganizowano sześć z czego cztery 

wchodziło do GPX. Tutaj najlepszym okazał się Marian Grzywacz.  Wszystkie 

wyniki z zawodów organizowanych w ramach GPX były podstawą do 

wyłonienia Wędkarza Roku 2016 w kole. Na naszej stronie ta informacja jest już 

od kilkunastu dni i chyba nie jest żadną tajemnicą, że tytuł ten powędrował do 

Mariana Grzywacza. Na drugim miejscu był Jan Sadowski a na trzecim 

Zbigniew Gajowiak.  

 W 2016 roku byliśmy organizatorem już po raz XXXI Złotej Orfy. 

Zawody te wygrała drużyna WSK Świdnik a nasza drużyna uplasowała się na 

trzecim miejscu. W tym roku również współuczestniczyliśmy w organizacji II 

Memoriału Wojtka Tęczy. W zawodach tych czwarty wynik należał do ekipy 

sklepu Antka a szósty do naszej I drużyny. 

 Po kilku latach przerwy wznowiono, dzięki determinacji Kol. Roberta 

Pierepienko oraz dzięki jego hojności rywalizację w GPX Łęcznej. Cztery 

edycje zawodów w tym ostatnie zawody, organizowane przez nasze koło we 

współpracy ze Starostą Łęczyńskim Panem Romanem Cholewą, doprowadziło 

do wyłonienia najlepszego zawodnika w Powiecie. Okazał się nim reprezentant 

naszego koła Jan Sadowski. Na czwartym miejscu w tej rywalizacji znalazł się 

Konrad Józefczuk a na piątym Wojtek Maciejewski. W pierwszej dziesiątce 

zawodników aż 5 zawodników było z naszego Koła. Rywalizację o Puchar 

Starosty wygrał Jan Sadowski przed Kacprem Bordzołem. Na czwartym miejscu 

był Konrad Józefczuk a na piątym Jan Puzio.  

 Koło nasze uczestniczyło i było jednocześnie jednym ze 

współorganizatorów Spławikowej Ligi Kół Okręgu Lubelskiego. W ramach tej 

ligi odbyto pięć dwuturowych zawodów na różnych wodach. Podsumowanie ligi 
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odbyło się na III Rybomanii w Lublinie 3 grudnia. Nasza drużyna w składzie 

Jan Sadowski, Konrad Józefczuk , Wojtek Maciejewski i Kacper Bordzoł jako 

junior osiągnęli bardzo dobry wynik zajmując 2 miejsce. Indywidualnie w kat. 

juniorów Kacper Bordzoł był na trzecim miejscu. Konrad Józefczuk, Jan 

Sadowski, Wojtek Maciejewski, Janusz Puzio, zajęli odpowiednio wśród 

seniorów 4,6,10,14 miejsce, i zapewnili sobie możliwość startu w 

Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w 2017 roku. 

 W 2016 roku nasi zawodnicy również startowali w zawodach 

Okręgowych osiągając bardzo dobre wyniki. Kacper Bordzoł w kategorii 

juniorów i Jan Sadowski w kategorii weteranów zdobyli złote medale. Szymon 

Hunek w kategorii juniorów i Wojtek Maciejewski w kategorii młodzieży 

przywieźli medale srebrne. Artur Biernacki wśród seniorów został 

sklasyfikowany na miejsce 24 a w Spinningowych Mistrzostwach Okręgu 

naszemu zawodnikowi Krzysztofowi Bordzołowi, nie udało się zahaczyć żadnej 

wymiarowej rybki. Pierwsze cztery wyniki dały przepustkę na zawody krajowe. 

Tam najlepiej poradził sobie Szymon Hunek, który zdobył wicemistrzostwo 

kraju w kat juniorów. W tych samych zawodach Kacper Bordzoł był w środku 

stawki zajmując 34 miejsce. W Mistrzostwach Weteranów Jan Sadowski zajął 

bardzo dobre 8 miejsce a w kategorii młodzieży Wojtek Maciejewski był 26.  

 Nasz młody zawodnik Szymon Hunek startował w rywalizacji GPX 

Polski i tam osiągnął bardzo dobre wyniki /3 wśród juniorów i 5 wśród 

młodzieży/ dające mu przepustkę do kadry narodowej a jednocześnie do 

wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Portugalii do miejscowości Rio Sorraia 

Santa Justa. Na 61 zawodników zgłoszonych do tych zawodów Szymek był 32. 

Żałować tylko należy, że łowisko popsuło tą całą rywalizację i że zawodnicy 

musieli czekać, aż organizatorzy udrożnią łowisko z pływającej rzęsy. 

Zawodnikom nie muszę tłumaczyć co znaczy cisza nad wodą przed i w trakcie 

zawodów.  

W 2017 roku Mistrzostwa Świata juniorów w Irlandii, i o ile Szymek 

utrzyma dobrą formę, ma szansę poprawić ten wynik, zwłaszcza, że technicznie 

jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce. 

 

 W telegraficznym skrócie przedstawiłem nasze działania w sporcie. W tej 

chwili czas na podsumowanie całej kadencji. 

W działalności organizacyjnej. W 2012 roku stan członków koła 633. W roku 

2016 wynosi 760. W mijającej kadencji Prezes koła pełnił funkcję sekretarza 

Zarządu Okręgu w Lublinie  i Przewodniczącego Głównego Sądu 

Koleżeńskiego w Warszawie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła był 

członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lublinie. 

W działalności finansowej rok 2012 zamknęliśmy kwotą 11981 zł. 2016 rok 

zamykamy kwotą 19 463 zł. 
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W działalności zagospodarowania wód zwiększyliśmy zarybienie jeziora a w 

ramach umowy za utrzymanie porządku na zbiornikach Dratów i Krzczeń 

otrzymaliśmy kwotę 33 000 zł. 

W działalności ochrony wód nasza Społeczna Straż Rybacka zdjęła z wody 325 

szt. sieci kłusowniczej o łącznej długości 11 580m, 98 więcierzy, 8 wędek 

kłusowniczych, otrzymując za to dotacje w wysokości 17 912 zł. 

W działalności sportowej w rywalizacji o Mistrzostwo Okręgu nasi zawodnicy 

przywieźli:  6 medali złotych, 3 medale srebrne i 5 medali brązowych. Do tych 

osiągnięć musimy też dopisać srebrny medal Szymka w Mistrzostwach Polski, 

trzecie miejsce w GPX Polski, jego udział w kadrze narodowej  i jego udział w 

Mistrzostwach Świata. 

 Wysłuchaliście Koledzy w skrócie naszego sprawozdania z działalności 

Zarządu Koła w 2016 roku, oraz krótkiego podsumowania w działalności w 

całej kadencji. Takich wyników by niebyło bez pracy ludzi, którym daliście 

mandat zaufania w 2012 roku. Takich wyników by niebyło, gdyby nie wasze 

zaangażowanie. To Wy jesteście siłą napędową tej działalności. Dokąd imprezy 

przez nas organizowane będą was cieszyły, tak długo to koło będzie się 

rozwijało. Dlatego z tego miejsca, za „już” chciałem wam serdecznie 

podziękować i prosić o „jeszcze”. Jest wola, aby tą dobrą pracę kontynuować. 

Jeśli i tym razem ten mandat dostaniemy to na pewno Was nie zawiedziemy. 

 

 

          Dziękuję 

Łęczna dn. 18.12.2016 
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S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E  

Komisji Rewizyjnej Koła PZW   OSW Rogóżno 

za 2016 rok 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno w 2016 roku działała w składzie:  

 

1. Sadowski Jan                                      - przewodniczący 

2. Watrak Leszek                                     - sekretarz 

3. Sawicki Wincenty                              - sekretarz 

4. Roman Piotr                                       - członek 

5. Sobów Dawid                                     - członek 

 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno przeprowadziła w dniu 4.12.2016 roku 

kontrolę działalności statutowej i finansowej za okres od dnia 01.01.2016 roku  do dnia 

1.12.2016 roku. 

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Harasim Marek – prezes koła, Chołota Piotr – skarbnik koła 

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 

1. Zarząd Koła odbył w omawianym okresie 10 posiedzeń, a przedmiotem obrad były 

sprawy :  

 

 Bieżąca analiza budżetu Koła i stanu ilości członków.  

 Realizacji kalendarza imprez sportowych,  

 Organizacja spotkania z okazji Dnia Wędkarza 

 Organizacji konkursów organizowanych przez Koło 

 Zagospodarowania łowiska licencyjnego Rogóżno 

 Działania Społecznej Straży Rybackiej. 

 Opiniowanie nowego Operatu rybackiego dla j. Rogóźno 

 Prac remontowych w OSW Rogóżno i na łowisku licencyjnym 

 Bieżąca ocena startu członków koła w zawodach okręgowych 

 Udział reprezentacji koła w cyklu zawodów  Spławikowej Ligi Kół  

 Organizacji Mistrzostw Domów Dziecka i zawodów dla dzieci  

 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Koło. 

 Udział członków koła w zawodach krajowych: Mistrzostwa Polski Juniorów, 

Młodzieży U23  i Weteranów oraz GPX Polski 

 Udziału Koła w realizacji umowy z ZO na sprzątanie zbiornika Dratów 
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Zarząd Koła na posiedzeniach podejmował uchwały, które na bieżąco były wcielane w życie. 

Treść uchwał dotyczyła aktualnych zagadnień, które były tematem posiedzenia.  

Komisja Rewizyjna stwierdza realizację wszystkich uchwał podjętych na Walnym Zebraniu 

Członków Koła i posiedzeniach Zarządu Koła. Dokumentacja działalności organizacyjnej 

Koła jest przechowywana w OSW Rogóżno w wersji papierowej a od 2004 roku na twardym 

dysku w wersji elektronicznej. Dokumentacja ta zabezpieczona jest również w chmurze na 

stronie https://mega.nz  Dokumentacja finansowo - księgowa prowadzona jest na drukach i 

programach utworzonych przez koło i przechowywana zarówno w formie papierowej jak i 

elektronicznej. 

 

2. Działalność programowa koła: 

w zakresie organizacyjnym i finansowym; 

Stan członków na podstawie wniesionych opłat wynosi: 760 i jest on większy od roku ubiegłego 

o 51 członków,  w tym – składka podstawowa 500, składka ulgowa ze względu na wiek, 

ulgowa dla odznaczonych 98, ulgowa młodzieżowa 33, ulgowa dla odznaczonych złotą 

odznaką z wieńcami 1, członka uczestnika 134 w tym 75  z zastosowaniem promocji oraz 

członka honorowego 1.  Wpisowe opłaciło 123 osoby z czego aż 65 osób opłaciło tą składkę 

po raz pierwszy wstępując po zdanym egzaminie do Polskiego Związku Wędkarskiego. Na 

podstawie analizy członków, opłacających składki członkowskie w 2016 roku w naszym kole, 

wzrost liczby członków to efekt promocji  dla członków  uczestników oraz nabór nowych 

członków.  

 

Stan  gotówki  koła  wg  stanu  na  dzień  1.12.2016 wynosi: 19 463,18 zł w  kasie  3010,49 w 

banku 16 453,69 zł 

W omawianym okresie za sprzedane składki członkowskie wpłynęło  104 159,00 złotych, 
przekazano do Zarządu Okręgu  104 159,00  złotych. Udział dla koła z tytułu opłacania 

składki członkowskiej to kwota 16999,6 zł, a udział z tytułu opłacenia składki na 

zagospodarowanie wód 2355,8 zł.  

Komisja Rewizyjna dokonała również rozliczenia zezwoleń na połów ryb w jeziorze 

Rogóżno. W 2016 roku na dzień 30 XI rozprowadzonych zostało 166 zezwoleń po 80 zł , 349 

zezwoleń jednorazowych po 15 zł, 123 zezwolenia dla niezrzeszonych po 30 zł.  Łącznie ze 

wszystkich zezwoleń pozyskano kwotę 22 205 zł brutto, z której odprowadzono podatek VAT 

w wysokości 4 152,15 zł.  

Rok 2016, to kolejny rok stosowania programu utworzonego w celu koordynacji sprzedaży 

znaków wędkarskich w trzech punktach. W siedzibie koła, w siedzibie Związku Zawodowego 
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Górników i w Sklepie wędkarskim Antek w Łęcznej. Pomimo znacznej wartości 

pozyskiwanych środków finansowych nie było żadnych problemów z ich rozliczeniem przez 

Zarząd Okręgu. 

Ze względu na  konieczność zastosowania przy dystrybucji licencji na połów ryb w jeziorze 

Rogóżno kasy fiskalnej, jedynym miejscem ich rozprowadzania był Ośrodek Sportów 

Wędkarskich. Analizując dochody i koszty łowiska licencyjnego stwierdzamy, że w 2016 

roku plan sprzedaży nie został wykonany i jest on mniejszy od zaplanowanego o 2795 zł. 

Deficyt ten nie powinien mieć wpływu na koszty licencji w 2017 roku, choć należy zauważyć 

wyraźny spadek sprzedanych licencji. 

 

 

 

 

 

3. Ocena gospodarki finansami Koła 

a) przychody na rzecz koła 

 

Składki członkowskie ................................................................................................104 159,00 

Udział Koła w składkach członkowskich …………………… .................................. 16 999,80 

Udział Koła w składce na zagospodarowanie ……………………………………….. 2 355,80 

Wpisowe.........................................................................................................................3 075,00 

Egzamin........................................................................................................................... 944,00 

Darowizny i umowy /darowizny,  umowy o dzieło/......... ..........................................  8 094,00 

Dotację za zdeponowany sprzęt kłusowniczy i inne dochody SSR ..............................6 314.00 

Sprzedaż zezwoleń na j. Rogóżno............................................................................... 22 205,00 

Startowe w zawodach zewnętrznych organizowanych przez ….………………...…    4 835,00 

 

Razem ................................................. .................................................................... 168 981,40 

 

b) wydatki koła 

 

Składki członkowskie odprowadzone do ZO........................ ………………………104 

159,00 

Upominki, puchary, medale .................................................

 …………………………5 158,09 

Usługa gastronomiczna i hotelowa podczas zawodów................................................13 478,00 

Zakup sprzętu i opłaty....................................................................................................1 976,47 

Zanęta, przynęta.............................................................................................................7 967,06 

Podatek VAT od zezwoleń i egzaminów.......................................................................4 329,15 

Koszty działalności  SSRyb.......................................................................................... 6 894,12 

Koszty utrzymania łowiska licencyjnego.....................................................................18 422,86 

Umowa o dzieło  ……………………….....................................................................  2 248,00 

Startowe…………………………………………………………………………  ……1 375,00 

Zaliczka na podatek ……………………………..………………………..……………..378,00 

Delegacje sportowe……………………………………………………………………2 443,00 

Wydatki różne /zakup regulaminów, przegląd kasy, wiązanki okolicznościowe,   itd./   910,48 

Razem....................................................................................................................... 169 739,83 

 

Bilans przychodów w stosunku do wydatków  w 2016 roku wynosi  …..………....   – 758,43 
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Stan gotówki na dzień 01.01.2016 wynosił  …………….......................................... 20 221,61 

Stan gotówki bieżący wynosi …………………………………….......................19 463,18 

 

Niewielki  deficyt dochodów nad wydatkami  w 2016 roku, to efekt podjętych uchwał w 

tym:  

- Opracowanie nowego operatu rybackiego 

- Realizacja zarybienia według starego operatu dla karpia 500kg małego kroczka 

- Zwiększonego zarybienia szczupakiem, karasiem,  linem według zapisów nowego 

operatu 

- Udział reprezentacji koła w pięciu edycjach Ligi Kół 

- Udział czterech naszych reprezentantów w  imprezach spławikowych rangi krajowej 

- Udział naszego reprezentanta w GPX Polski w kategorii juniorów 

 

W grudniu 2012 roku, a więc na początku mijającej kadencji,  koło dysponowało budżetem 

11 981,96 zł. W grudniu 2016 roku budżet został zamknięty kwotą 19 463 zł. Biorąc pod 

uwagę, że w przychodach brakuje jeszcze jednej wpłaty tytułem umowy z Zarządem Okręgu 

za sprzątanie jezior w kwocie 3000 zł oraz wpłaty za zdeponowany sprzęt kłusowniczy w 

kwocie około 2000 zł, które wpłyną do końca roku stwierdzamy, że budżet zostanie 

podwojony.  

 

4 Ogólna ocena działalności Koła 

Koło realizuje wszystkie funkcje statutowe. Uchwały podejmowane przez Zarząd koła są 

zgodne ze Statutem PZW i są na bieżąco realizowane. Dokumentacja finansowa w 

ustalonym trybie przekazywana była comiesięczne do Zarządu Okręgu.  

Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu Koła. 

 

 

  Podpisy Zarządu Koła                              Podpisy Komisji Rewizyjnej 
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Sprawozdanie 
Sądu Koleżeńskiego 

podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków 
Koła PZW OSW ROGÓŻNO 

18.12.2016 rok. 

 

 

 

Sąd Koleżeński przy Kole PZW OSW Rogóżno powołany w 2012 roku 
działał w składzie: 
 

 Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego                       Pochwatka Ryszard 

 Z-ca Przewodniczącego Sądu                                    Biernacki Artur 

 Sekretarz Sądu Koleżeńskiego                                  Kawalerski Marian 

 Członek Sądu Koleżeńskiego    Porębski Wiesław 

Szmuc Bogusław 

Żurek Tomasz 

Michalski Paweł 

 

 

W całej kadencji Sąd nie rozpatrywał żadnej sprawy , w której obwinionym byłby 

członek naszego Koła. Może to świadczyć o wysokim morale naszych członków i o 

przestrzeganiu Statutu i Regulaminów obowiązujących w Polskim Związku Wędkarskim.  

 

Pozwólcie Koledzy, że tą drogą podziękuję wszystkim członkom naszego Koła za 

ich postawę i zachowanie nad wodą a swoim kolegom z Sądu za współpracę podczas 

mijającej kadencji. 

 

 

          Dziękuję. 

 

 

 

 

 

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego                        Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
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PROTOKÓŁ 

Komisji Wyborczej na Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła OSW Rogóżno 

w dniu 18.12.2016 r. 

Komisja Wyborcza działająca w składzie: 

1. Klajda Mirosław 

2. Puzio Janusz 

wnosi pod głosowanie Walnego Zebrania co następuje: 

Zgodnie z  § 54 Statutu PZW Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze     

Członków Koła wybiera Prezesa Koła. 

Komisja Wyborcza w oparciu o § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzonego w dniu dzisiejszym na tą funkcję  przedstawia 
kandydaturę : 

 
Kol. Harasima Marka 

 

           Zgodnie z § 55 Statutu PZW Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera 

Zarząd Koła. Zarząd Koła tworzony jest przez  5 do 15 członków. 

Komisja Wyborcza proponuje wybrać w dniu dzisiejszym 10 osobowy  skład 

Zarządu Koła, który wraz z prezesem będzie liczył 11 osób  i rekomenduje do 

niego następujące osoby: 

 

1. Bordzoł Krzysztof 

2. Chołota Piotr 

3. Drogomirecki Marcin 

4. Gajowiak Zbigniew 

5. Górski Zygmunt 

6. Grzywacz Marian 

7. Józefczuk Konrad 

8. Maciejewski Wojciech 

9. Pierepienko Robert 

10. Puzio  Janusz 

Zgodnie z § 57 Statutu PZW wybierana przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Komisja Rewizyjna powinna liczyć od 

3 do 7członków. Komisja Wyborcza proponuje aby  Komisja Rewizyjna  Koła 

liczyła 5  osób. Komisja Wyborcza do Komisji Rewizyjnej Koła rekomenduje : 
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1.      Hunek Piotr 

2.      Michalski Paweł 

3.      Sadowski Jan 

4.      Watrak Leszek 

5.      Zrobczyński Dariusz 

 

          Zgodnie z § 59 Statutu PZW wybierany przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo -Wyborcze Członków Koła Sąd Koleżeński powinien liczyć od 3 

do 11 osób. Komisja Wyborcza wnosi, aby wybrać w dniu dzisiejszym Sąd 

Koleżeński   w 5 osobowym składzie. 

Komisja wyborcza do Sądu Koleżeńskiego rekomenduje 
 

1. Biernacki Artur 

2. Kawalerski Marian 

3. Pochwatka Ryszard 

4. Porębski Wiesław 

5. Żurek Tomasz 

 

 Zgodnie z § 54 Statutu PZW Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera 

spośród siebie Delegata i jego zastępcę na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo- 

Wyborczy. Zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą nasze koło na XXXI 

okręgowym Zjeździe Delegatów reprezentowane będzie przez 2 delegatów. 

Komisja Wyborcza na Delegata rekomenduje: 

1. Harasim Marek 

2. Sadowski Jan 

i na  zastępcę delegata: 

1. Bordzoł Krzysztof 

2. Pierepienko Robert   

 

 

         podpisy
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     PROTOKÓŁ KOMISJI   SKRUTACYJNEJ 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków   Koła PZW OSW 

Rogóżno 

w dniu 18.12.2016 roku 

Komisja Skrutacyjna działająca w składzie : 

1. Wiesław Klimek 

2. Artur  Drozd 

stwierdza co następuje: 

w głosowaniu  jawnym wzięło udział  33 członków koła.   

na Prezesa Koła kandydował   1  kandydat 

i w wyniku głosowania  otrzymał następującą ilość głosów: 

Harasim Marek   33  głosów         

W wyniku głosowania Prezesem Koła został wybrany   Harasim Marek 

 

Do Zarządu Koła kandydowało 10 kandydatów 

Każdy z kandydatów otrzymał następującą ilość głosów : 

 

11. Bordzoł Krzysztof   33 głosów 

12. Chołota Piotr    33 głosów 

13. Drogomirecki Marcin   33 głosów 

14. Gajowiak Zbigniew   33 głosów 

15. Górski Zygmunt    33 głosów 

16. Grzywacz Marian    33 głosów 

17. Józefczuk Konrad   33 głosów 

18. Maciejewski Wojciech   33 głosów 

19. Pierepienko Robert   33 głosów 

20. Puzio Janusz    33 głosów 

 
Członkami Zarządu Koła PZW OSW Rogóżno w wyniku głosowania zostali wybrani 

 

1. Bordzoł Krzysztof    

2. Chołota Piotr     

3. Drogomirecki Marcin    

4. Gajowiak Zbigniew    

5. Górski Zygmunt     
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6. Grzywacz Marian     

7. Józefczuk Konrad    

8. Maciejewski Wojciech    

9. Pierepienko Robert    

10. Puzio Janusz    

     

     

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu zgodnie z §55 Statutu PZW na wniosek Prezesa 

ukonstytuuje się wybierając wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i gospodarzy koła. 

 

Do Komisji Rewizyjnej Koła kandydowało .....5.....kandydatów , każdy z kandydatów otrzymał 

następującą ilość głosów : 

 

1. Hunek Piotr    33  głosów    

2. Michalski Paweł                33  głosów 

3. Sadowski Jan    33  głosów 

4. Watrak Leszek                 33  głosów 

5. Zrobczyński Dariusz                33  głosów 
 

Członkami Komisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno w wyniku głosowania zostali: 

 

1.      Hunek Piotr       

2.      Michalski Paweł                 

3.      Sadowski Jan     

4.      Watrak Leszek                  

5.      Zrobczyński Dariusz      

                    

Komisja  spośród siebie wybierze Przewodniczącego,  Sekretarza i członka Komisji 

Rewizyjnej( § 57 Statutu PZW). 

 

Do Sądu Koleżeńskiego Koła kandydowało......5......kandydatów , każdy z kandydatów otrzymał 

następującą ilość głosów : 

 

1.      Hunek Piotr    33  głosów    

2.      Kawalerski Marian                33  głosów 

3.      Pochwatka Ryszard                33  głosów 

4.      Porębski Wiesław                33  głosów 

5.      Żurek Tomasz                 33 głosów 

 

Członkami Sądu Koleżeńskiego Koła PZW OSW Rogóżno w wyniku głosowania zostali 

wybrani: 

 

1.      Hunek Piotr        

2.      Kawalerski Marian                 
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3.      Pochwatka Ryszard                 

4.      Porębski Wiesław 

5.      Żurek Tomasz     

 

Zgodnie z § 59 Statutu PZW na pierwszym zebraniu wybiorą spośród siebie Przewodniczącego, 

Zastępcę i Sekretarza. 

 

Na Delegata na XXIX  Zjazd Okręgowy PZW w Lublinie kandydowało ......2..... kandydat.  W 

wyniku głosowania kandydaci  otrzymali następującą ilość głosów : 

 

Harasim Marek           33   głosów 

Sadowski Jan          33   głosów 

                               

Na Zastępcę Delegata kandydowało  2  kandydatów . W wyniku głosowania  kandydaci 

otrzymali następującą ilość głosów : 

 
Bordzoł Krzysztof           33  głosów  

Pierepienko Robert         33  głosów                        

Delegatem na Okręgowy Zjazd w Lublinie zostali  Harasim Marek , Sadowski Jan 

Zastępcą Delegata na Zjazd Okręgowy został Kol. Bordzoł Krzysztof, Pierepienko Robert 

 

Na tym protokół  zakończono. 

 

          Podpisy komisji 
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P r o t o k ó ł 

Komisji Uchwał i Wniosków   

Walnego Zgromadzenia   Sprawozdawczo – Wyborczego 

Członków Koła PZW  OSW Rogóżno 

odbytego w dniu 18.12.2016r. 
 

Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo –Wyborczego 

Członków Koła PZW  OSW Rogóżno działającego w składzie : 

 

1. Górski Zygmunt   Przewodniczący 

2.  Kawalerski Marian             Członek 

 

Przedstawia do przegłosowania następujące Uchwały : 

1. Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo Wyborcze Członków Koła przyjmuje  

sprawozdania Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła przyjmuje 

preliminarz budżetowy Koła na rok 2017. 

3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła przyjmuje 

Kalendarz imprez  sportowych na rok 2017. 

4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła przyjmuje  Plan 

Pracy Koła na rok 2017. 

5. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła udziela 

absolutorium ustępującym władzom Koła. 

6. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła na podstawie 

przeprowadzonych wyborów powołuje nowo wybrane władze i organa koła zgodnie z 

protokołem Komisji skrutacyjnej jako załącznikiem tego protokołu. 

7. Zarząd Koła rozpatrzy możliwość organizacji wyprawy morskiej dla członków koła w 

2017 roku 

 

 

Podpisy komisji: 

 


