
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 10 kwietnia 2016 roku 

 
Posiedzenie otworzył Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przywitał zaproszonych gości, tj. Prezesów Kół 
naszego Okręgu oraz członków organów Okręgu. Następnie poinformował, że na sali jest 12-stu członków 
Zarządu, więc wszystkie podejmowane przez Zarząd uchwały będą prawomocne i przedstawił następujący 
porządek obrad: 
1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Okręgu z działalności w roku 2015-tym. 
2. Omówienie kampanii sprawozdawczej w Kołach. 
3. Zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO. 
4. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń. 
 

Na początek Wiceprezes Jerzy Szczęśniak omówił treść sprawozdania rocznego Zarządu Okręgu. 
Sprawozdanie zawiera informacje na temat działalności statutowej, zagospodarowania wód, działalności 
sportowej, działalności finansowej, porozumień z innymi Okręgami, sprawozdanie z działalności SSR oraz z 
działalności OKR. 

Zarząd Okręgu jednomyślnie przyjął sprawozdanie bez uwag. W takim kształcie zostanie ono 
przekazane wszystkim Zarządom Kół oraz Zarządowi Głównemu PZW. 

Następnie Wiceprezes Jerzy Szczęśniak podsumował kampanię sprawozdawczą w Kołach.  
Wielokrotne upomnienia Zarządów Kół przynoszą zamierzony efekt. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła 
dokumentacja tylko z jednego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, w Kole Nr 12 w Gończycach.  
Nadal wiele złożonych protokołów nie spełnia podstawowych wymogów, ich treść i forma pozostawia wiele 
do życzenia, a frekwencja na zebraniach jest niewielka, na poziomie kilku procent członków.  

Z Walnych Zgromadzeń płyną wnioski kierowane do ZO, większość z nich leży w gestii Zarządów 
Kół. Wiceprezes Szczęśniak zwrócił na to uwagę Prezesów Kół. Jeśli jakieś wnioski z Walnych Zgromadzeń 
były kierowane bezpośrednio do Zarządu Okręgu, to Zarząd Koła winien je formalnie przekazać. 

W dalszej części Sekretarz, Bartosz Mikulski, przedstawił do zatwierdzenia Uchwały Nr 29, 30 i 31 
Prezydium ZO do zatwierdzenia. Zarząd Okręgu zatwierdził w/w Uchwały Prezydium. 

Następnie Prezydium zajęło się sprawami różnymi. 
Zarząd Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o sfinansowanie przebudowy 

przyłącza energetycznego do budynku siedziby Koła przy ul. Ogrodowej 1 w kwocie 2.370,- zł. Budynek 
przy ul. Ogrodowej został przekazany w użytkowanie Okręgowi PZW w Siedlcach na okres 16 lat. 
Przyłącze energetyczne zostało uszkodzone i wymaga przebudowy. Zarząd jednomyślnie zaakceptował 
wniosek. 

Zarząd Koła Nr 26 w Węgrowie prosi o dofinansowanie kwotą 1.000,- zł obozu dla dzieci ze szkółki 
wędkarskiej. Zarząd jednogłośnie akceptuje wniosek. 

Zarząd Okręgu zmienił Uchwałę Nr 88 w sprawie zasad gospodarki kasowej i finansowej. 
Wątpliwości Skarbników Kół oraz pracowników Biura ZO budzi termin rozliczenia z wydanych znaków 
wartościowych ustalony na 10 maja każdego roku oraz ilość jednorazowo wydawanych znaków. Termin 10 
maja będzie trudny do dotrzymania ze względu na skumulowanie dni wolnych w na początku maja. Wobec 
powyższych zastrzeżeń Sekretarz, Bartosz Mikulski, złożył wniosek o zmianę terminu rozliczenia 
finansowego i rzeczowego Skarbników do dnia 30 maja każdego roku. Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek. 

Skarbnik Koła Nr 17 w Łaskarzewie poruszył problem ilości jednorazowo wydawanych znaków 
wartościowych. Wiceprezes Szczęśniak wyjaśnił, że zmiany w tym zakresie wynikły z problemów 
związanych z nieuczciwością niektórych Skarbników Kół. Celem tych zmian było ograniczenie przyszłych 
skutków nieuczciwości skarbników. Padła sugestia, by nie wydawać Skarbnikowi znaków o wartości 
wyższej niż ostatnie rozliczenie finansowe. Ostatecznie Zarząd podjął decyzję, że zajmie się tematem 
ponownie pod koniec roku. 

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego, Bogdan Korzeniewski, zreferował efekty weryfikacji 
sędziów wędkarskich. W trzech, wyznaczonych i ogłoszonych terminach zgłosiło się i pozytywnie zostało 
zweryfikowanych 35 sędziów, w tym 25 sędziów klasy podstawowej oraz 10 klasy okręgowej. Ponad to 
funkcjonuje w naszym okręgu 4 sędziów klasy krajowej. W dniu dzisiejszym każdy z Prezesów Kół 
otrzymał aktualne druki, niezbędne do przeprowadzenia zawodów klasy mistrzowskiej.  

 
 
 
 



 
 
Na dzień 17 kwietnia zaplanowane zostały towarzyskie zawody działaczy. W związku z chorobą 

Prezesa, Waldemara Gozdka, Prezydium ZO proponuje odroczenie zawodów. Nowy termin zostanie 
uzgodniony na najbliższym posiedzeniu Prezydium Zarządu. Członkowie Zarządu Okręgu jednomyślnie 
zaakceptowali wniosek. 

Sekretarz, Bartosz Mikulski, poinformował o przebiegu akcji sprzątania brzegów rzeki Liwiec.  
Kilkudziesięciu wędkarzy z rodzinami oraz młodzież z gimnazjum w Suchożebrach kolejny raz zebrało setki 
kilogramów odpadów. Miłym akcentem w całej akcji jest wyjątkowo mała ilość odpadków świadczących o 
niechlubnej działalności wędkarzy. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


