
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 11 czerwca 2015 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował, że na sali jest 13-stu członków Zarządu, 
więc wszystkie podejmowane przez Zarząd uchwały będą prawomocne.  
Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń, Kolega Bolesław Odziemczyk, przedstawił listę osób, których 
wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję oraz zaakceptowane przez Prezydium ZO. Po 
krótkich wyjaśnieniach Zarząd przyjął Uchwałę Nr 59 w sprawie akceptacji wniosków o nadanie odznak 
związkowych oraz medalu „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa”. Uchwałą Nr 60 zaakceptował wnioski o 
nadanie Medali Okręgu PZW oraz Medali Jubileuszu 65 Lat PZW. 
Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o stanie ilościowym członków Okręgu. Na dzień 31 maj b.r. 
Okręg liczy 6.957 członków, dla porównania w roku minionym było 7.326 członków. Tak więc 
odnotowujemy spadek o 369 członków, co stanowi 5,3%. Plan zakładał 8.000 członków na koniec roku, co 
wydaje się być realną prognozą. Następnie Główna Księgowa, Elżbieta Bierdzińska, zreferowała stan 
przychodów i rozchodów Okręgu. Zarówno wpływy, jak i wydatki mieszczą się w planie budżetowym i nie 
zachodzi ryzyko przekroczenia. 
Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił wyniki finansowe oraz plan wydatków na działalność 
Społecznej Straży Rybackiej. Wydatki zaplanowane na pierwsze półrocze zostały zrealizowane, budżet nie 
został przekroczony. Wobec powyższego planuje się identyczne kwoty na drugą połowę roku. Łącznie 
zakłada się dofinansowanie SSR w kwocie 11.000 zł w okresie czerwiec – grudzień 2015. Skoro nie zakłada 
się przekroczenia budżetu w tym zakresie, to nie jest wymagana dodatkowa uchwała Zarządu. 
W związku z nieobecnością Sekretarza, Prezes przedstawił plan pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na 
drugie półrocze, który został jednomyślnie zaakceptowany. W najbliższym czasie plan zostanie rozesłany do 
wszystkich członków Zarządu. 
Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przedstawił Uchwały Nr 14, 15, 16, 17 Prezydium ZO. Zarząd jednomyślnie 
je zaakceptował Uchwałą Nr 61. 
Koło Nr 28 w Łochowie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie obchodów jubileuszu 65 lat istnienia kwotą 
5.000,- zł. Po burzliwej dyskusji Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu w wysokości 4.000,- zł z 
budżetowej puli pomocy finansowej dla Kół. Przyjęto Uchwałę Nr 62 w tej sprawie. 
Prezes poinformował o toczących się negocjacjach w sprawie dzierżawy siedziby Koła Nr 13 w Mińsku 
Mazowieckim.  
Rzecznik Dyscyplinarny, Kolega Krzysztof Głowienko, poinformował o skierowaniu pisma do Rzecznika 
Dyscyplinarnego Okręgu Mazowieckiego w sprawie odebrania zezwolenia na wędkowanie Koledze 
Bolesławowi Odziemczykowi. Jednocześnie informacja na ten temat została przekazana do Zarządu 
Głównego. 
Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o efektach pozwu skierowanego przeciwko Zarządowi Okręgu 
Mazowieckiego w sprawie umowy o wspólnym gospodarowaniu wodami obwodu rybackiego nr 5 na rzece 
Bug. Rozprawa nie odbyła się z powodu niestawiennictwa pełnomocnika Okręgu Mazowieckiego oraz 
choroby sędziego, wyznaczonego do rozpatrzenia pozwu. Nowy termin rozprawy został wyznaczony na 6 
października. 
Następnie Prezes poinformował o ważnych uchwałach Zarządu Głównego. Uchwała Nr 91 mówi o 
konieczności zwiększenia funduszu sportu w Okręgach do wysokości 15% wartości odpisu ze składki 
członkowskiej pozostałego w dyspozycji Okręgu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. 
Uchwała Nr 97 zobowiązuje członków Zarządów Okręgów oraz władz Okręgów do złożenia pisemnej 
informacji o niekaralności do dnia 10 lipca b.r. Zarządy Okręgów mają obowiązek przekazać w/w 
informacje do ZG do dnia 31 lipca 2015. 
Dyrektor Biura ZO, Kolega Rafał Kuczborski, zaproponował upoważnienie organów kontrolujących do 
wypuszczania ryb, bezpośrednio po ujawnieniu wykroczenia lub przestępstwa. Ustawa o Rybactwie 
Śródlądowym nakazuje przekazanie ryb nielegalnie pozyskanych użytkownikowi rybackiemu. Dyrektor 
sugeruje. Zarząd przychyla się do prośby Dyrektora Biura i pisemnie upoważni odpowiednie organy. 
Po raz kolejny na forum Zarządu powrócił temat możliwości wędkowania na systemie zbiorników 
przepływowych przy zalewie w Węgrowie. Znów pojawiły się wątpliwości prawne dotyczące klasyfikacji 
tej wody. Zarząd podjął decyzję o konieczności skierowania kolejnego zapytania o interpretację prawną do 
RZGW w Warszawie, jako zarządcy. 
 
Prezes, Waldemar Gozdek, podziękował wszystkim za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Zarządu 
Okręgu. 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


