
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 10 września 2015 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował, że na sali jest 13-stu członków 

Zarządu, więc wszystkie podejmowane przez Zarząd uchwały będą prawomocne.  
Na początek Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, Kolega Krzysztof Lipiec, przedstawił sprawozdanie z 
działalności w pierwszym półroczu 2015 r.  

Prezes, Waldemar Gozdek, podsumował tegoroczne zarybienia od strony finansowej. Z rozliczenia 
zarybień obwodów rybackich, które zostały zwiększone w nowych operatach, wynika, że na pozostałe wody 
zostaje do wydania około 80.000,- zł. Prezes zaproponował zmianę formuły podziału środków na 
poszczególne zbiorniki z ilościowej na kwotową. W ten sposób Komisja ds. Zarybień będzie miała więcej 
możliwości dopasowania możliwości finansowych Okręgu do wniosków płynących z Kół opiekujących się 
wodami. Zarząd zaakceptował propozycję Uchwałą Nr 63. Prezes przypomniał o możliwości wydatkowania 
przez Koła środków własnych  na zarybienia oraz pozyskiwania ich ze źródeł zewnętrznych. 

Następnie Skarbnik, Kazimierz Białas, omówił wykonanie budżetu Okręgu w okresie styczeń-
sierpień b.r. W omawianym okresie Okręg liczył 7801 członków, czyli brakuje nam 199 członków do 
założonego w budżecie stanu liczebnego. Zwrócił uwagę na dużą liczbę członków, którzy opłacają składkę 
członkowską w naszym Okręgu, ale składkę na zagospodarowanie i ochronę wód opłacają w Okręgach 
ościennych.  Porównanie rozchodów i przychodów za rozpatrywany okres daje powody do umiarkowanego 
optymizmu. Na dzień dzisiejszy nie widać zagrożenia dla realizacji planowanego budżetu, pod warunkiem, 
że Zarząd utrzyma dyscyplinę budżetową.  

Kolejnym punktem było przedstawienie Uchwał Nr 18 i 19 Prezydium ZO. Zarząd jednomyślnie je 
zaakceptował Uchwałą Nr 64. 

Zgodnie z zaleceniem ZG, wszyscy członkowie Zarządu Okręgu otrzymali projekt zmian statutu, 
opracowany przez Prezydium ZG, celem zaopiniowania. Obecni na posiedzeniu zdecydowanie negatywnie 
ocenili przedstawione zmiany. Wobec powyższego podjęta została Uchwała Nr 65 opiniująca te zmiany 
negatywnie. Następnie Prezes poinformował o spotkaniu przedstawicieli 23 Okręgów, które odbyło się w 
dniach 3-4 września z inicjatywy ZO PZW w Sieradzu. Tematem spotkania był projekt zmian w statucie 
przygotowany przez Zarząd Główny. Zgodnie z życzeniem ZG przedstawiciele Okręgów, obecni na 
spotkaniu, ustosunkowali się do w/w zmian, w większości bardzo krytycznie. Podjęto decyzję o 
opracowaniu wspólnej wersji zmian statutu w formie tekstu jednolitego. Po wielu godzinach wspólnej pracy 
i wielokrotnym głosowaniu na temat kwestii spornych udało się wypracować nowy projekt. Uzgodniono, że 
przed 15-tym września zostaną zwołane posiedzenia Zarządów Okręgów, których przedstawiciele 
wypracowali wspólne stanowisko, celem omówienia proponowanych zmian. Jeżeli zostaną one 
zaakceptowane, to każdy z ZO przekaże to stanowisko Zarządowi Głównemu. Zgodnie z §74 p. 2 
obowiązującego Statutu PZW, projekt zmian statutu, złożony przez co najmniej 1/3 Zarządów Okręgów, 
Zarząd Główny jest zobowiązany przedłożyć Krajowemu Zjazdowi Delegatów. Wobec powyższych ustaleń 
Prezes szczegółowo omówił wypracowany wspólnie projekt zmian. Większość propozycji została przyjęta z 
uznaniem. Zarząd podjął Uchwałę Nr 66 przyjmującą wspólny projekt zmian. Prezes poinformował o 
planowanym posiedzeniu ZG z udziałem Prezesów Okręgów, na którym mają być omawiane oba projekty. 
Posiedzenie ma się odbyć pod koniec września w Spale. Jeśli uda się uzgodnić ostateczny projekt zmian, to 
na przełomie listopada i grudnia odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów Okręgów PZW w celu ich 
zatwierdzenia. 

Kolejną informację przekazał Prezes, Waldemar Gozdek. W dniach 4 i 6 sierpnia odbyły się dwie 
rozprawy w sprawie umowy o wspólnym gospodarowaniu wodami obwodu rybackiego nr 5 na rzece Bug z 
Okręgiem Mazowieckim. Zostali na nich przesłuchani świadkowie  stron postępowania. Sąd ustalił termin 
kolejnej rozprawy na dzień 12 listopada, na której zostaną przesłuchani Prezesi obu Okręgów.  

Po raz kolejny na forum Zarządu powrócił temat możliwości wędkowania na systemie zbiorników 
przepływowych przy zalewie w Węgrowie. RZGW w Warszawie, jako zarządca wody nie zechciał wyjaśnić 
stanu prawnego, zasugerował tylko, że wędkowanie w odległości do 50 m od budowli wodnych jest 
zabronione. Biuro ZO skieruje kolejny raz pismo do Miasta Węgrów celem wyjaśnienia, czy przedmiotowa 
budowla wodna jest przepławką dla ryb. Jeśli tak, to łowienie jest zabronione, jeśli nie, Zarząd nie może 
zabronić wędkarzom korzystania ze zbiorników. 

Główny Kapitanat Sportowy skierował zapytanie do Zarządu Okręgu, czy jest zainteresowany 
organizacją zawodów rangi krajowej w roku 2016. Na wniosek Kapitana Sportowego Okręgu Zarząd 
zdecydował, że nie jest zainteresowany organizacją zawodów ogólnopolskich. 

Koło Nr 15 w Maciejowicach zwróciło się z prośbą o sfinansowanie zakupu namiotu, niezbędnego 
do organizacji imprez. Szacowana, niezbędna kwota to ok. 800,- zł. Zarząd wyraził zgodę i przyjął Uchwałę 
Nr 67 w tej  sprawie. 



Koło Nr 1 Siedlce Miasto zwróciło się z prośbą o dofinansowanie obchodów Jubileuszu 65 lat 
istnienia. Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 4.000,- zł na ten cel i zatwierdził to Uchwałą Nr 68.  

Prezes, Waldemar Gozdek, poruszył jeszcze temat 40-tej rocznicy istnienia Okręgu PZW w 
Siedlcach, który rozpoczął działalność 1 stycznia 1976 roku. Prezydium ZO wstępnie przyjęło założenie, że 
wiosną przyszłego roku warto zorganizować obchody tej ważnej rocznicy. Początek stanowi przygotowanie 
materiałów informacyjnych. Dyrektor Biura oraz Prezes wstępnie zebrali materiały do folderu, 
omawiającego działalność Okręgu w tym czasie. Zarząd przychylił się do pomysłu organizacji takiej 
imprezy. 
 
Prezes, Waldemar Gozdek, podziękował wszystkim za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Zarządu 
Okręgu. 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


