Okręgowa Komisja Organizacyjna i Odznak w sprawie wniosków
kierowanych do władz PZW w kampanii sprawozdawczej 2013 roku.

1. Publikowanie wszystkich wniosków z kół na stronie internetowej oraz
odpowiedzi na te wnioski
Wnioski zostały opublikowane, odpowiedzi na te wnioski będą załączone
niezwłocznie po dostarczeniu ich przez odpowiednie komisje i zatwierdzeniu
przez Prezydium Zarządu Okręgu.
2. Utworzenie bazy danych osób przeciwko którym toczyło się
postępowanie w SK
Wniosek utworzony w tej formie jest niezasadny. Istnieje w PZW baza
danych osób wydalonych z Polskiego Związku Wędkarskiego. Co najmniej
jeden raz w roku do Zarządów Okręgu wysyła go Zarząd Główny. Toczenie
postępowania dyscyplinarnego przed sadem koleżeńskim to jeszcze nie
ukaranie obwinionego. Są bowiem orzeczenia umarzające, uniewinniające
oraz szereg kar dyscyplinujących a nie powodujących restrykcji związanych z
zakazem wędkowania czy utraty członkowstwa. Dlatego tak rozbudowana
baza danych nic by dawała, a biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych
nie można by jej było publicznie zastosować. Zarząd Główny pracuje w tej
chwili nad elektroniczną bazą wszystkich członków PZW w ramach programu
„Okoń”. Jeśli dojdzie do jego wdrożenia to w formie elektronicznej
prowadzona będzie kartoteka wędkarska, będzie można prowadzić
elektroniczne opłaty wędkarskie, rejestr połowu ryb itd. Każdy wędkarz
będzie miał dostęp do swojego profilu i będzie mógł zmieniać dane, które nie
są dla niego zastrzeżone. Dostęp do tego profilu będzie miała również osoba
upoważniona przez Zarząd koła, która będzie wprowadzała dane do których
dostępu nie ma właściciel profilu. Wtedy taka baza będzie możliwa do
stworzenia, lecz jej publiczne wykorzystanie nadal będzie ograniczone.
Skarbnik jednak będzie miał możliwość sprawdzenia czy dany wędkarz nie
jest zarejestrowany gdzieś w Polsce jako osoba ukarana prawomocnym
orzeczeniem sądu.
3. Wnioski w sprawie wędkowania nad Zalewem Zemborzyckim.

 Zorganizowanie przystani i slipu nad Zalewem Zemborzyckim.
 Rozwiązanie problemu z MOSiR w sprawie połowu z brzegu nad
Zalewem.
 Zorganizowanie spotkania z radnymi Miasta w sprawie Zalewu.
 Wyrażenie zgody na wjazd nad Zalew od strony przedszkola.
 Zorganizowanie parkingu od strony Dąbrowy.
 Powołać Komisję do spraw Zalewu.
Rozmowy Zarządu Okręgu w sprawie unormowania wędkowania nad
Zalewem Zemborzyckim trwają od dłuższego czasu. Toczą się one na kilku
poziomach. Trudno jest w tej chwili tłumaczyć na jakim etapie te rozmowy
się znajdują, gdyż byłoby to odkrywanie kart własnych. Wiadomym jest, że
chodzi tutaj o pieniądze. A ponieważ chodzi o duże pieniądze, na które nas
po pierwsze nie stać /niech wszyscy płacą, którzy korzystają z dobrodziejstw
Zalewu/, a po drugie to uważamy, że jako mieszkańcy miasta mamy
możliwość swobodnego dostępu do zbiornika, a jako użytkownik wody
swobodnego dostępu do jego zasobów. W naszym imieniu interpelację do
Prezydenta i Rady Miasta złożył radny Leszek Daniewski/ interpelacja w
załączeniu/. W tej chwili czekamy na reakcję władz miasta. Mamy nadzieję,
że zbliżające się wybory samorządowe otworzą oczy kandydatów na radnych.
Ewentualne powołanie specjalnej Komisji do spraw zalewu jest niezasadne,
gdyż dublowała by ona pracę komisji już istniejących.
4. Wprowadzenie rezerwacji zbiornika Krzczeń w Internecie
Taką rezerwację będziemy prowadzić po wykonaniu przeglądu zbiornika i
wyodrębnieniu sektorów do wędkowania. Wniosek ten chcemy zrealizować
do końca kwietnia. Do tej pory rezerwacja łowiska na starych zasadach.
5. W zezwoleniach umieszczać wszystkie obostrzenia
W zezwoleniach są umieszczone wszystkie obostrzenia dotyczące naszych
wód, choć zdarzały się błędy. Związane one były ze źle przeprowadzoną
korektą, błędami drukarskimi lub za późno zgłoszonymi poprawkami.
6. Publikować wszystkie uchwały w Internecie
Zarząd Okręgu przyjął stanowisko, że publikował będzie tylko te uchwały,
które wskaże w treści uchwały. Administrator portalu raz na kwartał po

zatwierdzeniu uchwał przez Zarząd Okręgu zamieści uchwałę zatwierdzającą
uchwały prezydialne.
7. Umieścić wykaz porozumień na stronach internetowych
Informacja o zawartych porozumieniach międzyokręgowych zamieszczana
jest na stronie tak szybko jak to jest możliwe. Do porozumienia potrzebne są
dwie strony i administrator strony internetowej w żaden sposób nie może
tego faktu przyspieszyć.
8. Udzielenie oficjalnej odpowiedzi dla koła w sprawie stawu Skalski.
Ponieważ dwa koła ryckie nie potrafiły się porozumieć w sprawie wspólnej
gospodarki na stawie Skalskim, Zarząd Okręgu wycofał się z dniem
31.12.2013 z dzierżawy tego zbiornika. Jednocześnie wysłał do Burmistrza
Miasta Ryki pismo, w którym wyraził gotowość wydzierżawienia tego
zbiornika i udostępnienia jego jako ogólnodostępny dla całej społeczności
wędkarskiej i administrowaniu własnym.
W sprawie nieuprawnionego połowu i sprzedaży ryb przez członków koła
Ryki w kwietniu 2013 roku, Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie w
sprawie i zawiesił go do czasu zakończenia postępowania karnego i
wskazania winnych przez organa państwowe do tego upoważnione.
9. Przenieść organizację Walnych Zgromadzeń na miesiąc styczeń.
Nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby, że miesiąc styczeń będzie
lepszy do organizacji walnych Zgromadzeń od każdego innego miesiąca
późnojesiennego. Walne Zgromadzenia tworzą dokumenty, które są
potrzebne do tworzenia preliminarza budżetowego i innych dokumentów
potrzebnych do zaplanowania pracy Okręgu w roku następnym.

