
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 10 marca 2016 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek i przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w Kołach. 
2. Omówienie projektu sprawozdania z działalności Okręgu w 2015 r. 
3. Przyjęcie materiałów na najbliższe posiedzenie Zarządu. 
4. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń. 
 

Na początek Wiceprezes Jerzy Szczęśniak przedstawił podsumowanie kampanii sprawozdawczej 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 do ZO, większość z nich dotyczy zmian regulaminów 
łowisk oraz dotacji na konkretne działania Kół. Zarząd Okręgu oczekuje na formalne wnioski od Zarządów 
Kół. Na najbliższym posiedzeniu należy o tym przypomnieć Prezesom ZK. 

Prezes Waldemar Gozdek przekazał każdemu z członków Prezydium projekt sprawozdania z 
działalności w roku 2015-tym z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do Biura Okręgu do dnia 
18.03.2016 r. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w sprawozdaniu przekazanym członkom Zarządu 
Okręgu przed najbliższym posiedzeniem. Następnie krótko omówił najważniejsze elementy przekazanego 
sprawozdania, szczególnie aspekty finansowe oraz sprawozdania Komisji ds. Młodzieży oraz Kapitanatu 
Sportowego. 

Prezydium bez zastrzeżeń przyjęło następujący porządek najbliższego posiedzenia Zarządu Okręgu: 
− przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu w 2015 r., 
− omówienie kampanii sprawozdawczej w Kołach, 
− zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO, 
− sprawy różne. 
Następnie Prezydium zajęło się sprawami różnymi. 
Kolega Krzysztof Lipiec przywołał temat łowiska „Kraski”. Dyrektor Biura ma za zadanie wyjaśnić, 

jaki jest status tego łowiska, w porozumieniu z ZO w Radomiu. 
Do Biura ZO wpłynął wniosek z Koła Nr 1 w Siedlcach o nadanie tytułu Instruktora Wędkarstwa 

Młodzieżowego dla Kolegi Macieja Tomaszewskiego. Komisja ds. Młodzieży pozytywnie zaopiniowała 
wniosek. Kolega Maciej Tomaszewski posiada wymagane uprawnienia, pracuje z młodymi wędkarzami od 
dwóch lat. Prezydium jednogłośnie akceptuje wniosek.  

Rzecznik Dyscyplinarny ZG zawiadomił o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec Kolegi 
Antoniego Bartoszuka, byłego Prezesa Koła Nr 8 w Łosicach, członka ZO. 

Do Biura ZO dotarła informacja o dostępnych 22 odznaczeniach związkowych w bieżącym roku.  
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polski zwraca się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie 

Zalewu „Muchawka” w Siedlcach na towarzyskie zawody wędkarskie dla członków Związku. Prezydium 
rekomenduje przekazanie wniosku do ZK Nr 1, opiekuna łowiska. 

Pani Małgorzata Skrzyńska, dzierżawca obiektów w Nowodworze, zwraca się z prośbą o rozłożenie 
na raty rocznej opłaty dzierżawnej. Motywacją w/w wniosku jest bardzo zły rok hodowlany oraz poważna 
choroba w rodzinie. Prezydium jednomyślnie akceptuje wniosek.  

Koło Nr 33 „Szczupak” w Siedlcach zwraca się z prośbą o udostępnienie łowiska „Rówce” w celu 
organizacji ogólnopolskich zawodów dla wędkarzy niepełnosprawnych w dniu 22 maja b.r. Prezydium 
przekazuje wniosek do ZK Nr 34 „EKO” w Siedlcach, gospodarza łowiska. 
Do Biura ZO wpłynęły brakujące preliminarze budżetowe. Zarządy Kół Nr 35 „KMP” w Siedlcach oraz Nr 
25 w Mordach przesłały projekty budżetu. Uchwałą Nr 31 Prezydium akceptuje powyższe preliminarze. 
Kapitanat Sportowy zorganizuje ostatnie spotkanie weryfikacyjne dla sędziów w Okręgu. Kto nie stawi się 
lub nie zda egzaminu, ten zostanie zdegradowany do niższej klasy lub pozbawiony licencji sędziowskiej. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


