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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 11 sierpnia 2016 roku. 

 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek i przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Informacja o pracy Komisji ds. Młodzieży. 
2. Przyjęcie założeń do zarybień jesiennych wód drobnych. 
3. Omówienie wykonania budżetu. 
4. Omówienie tematów na posiedzenie Zarządu Okręgu. 
5. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, Kolega Krzysztof Lipiec, przedstawił sprawozdanie z 
działalności w pierwszym półroczu 2016 r. Komisja nadal prowadzi działania promocyjne, które zostaną 
zakończone we wrześniu b.r. Wobec powyższego Kolega Przewodniczący złoży kompletne sprawozdanie 
z działalności Komisji na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 20.11.2016 r. 

Wiceprezes, Stanisław Jakubik, poinformował o wynikach posiedzenia Komisji ds. Zarybień, które 
odbyło się w dniu dzisiejszym. Komisja przyjęła założenie główne do zarybień wód pozaobwodowych  na 
poziomie 40 kg/ha lustra wody. Komisja przygotowała szczegółowy asortyment ilościowo gatunkowy ryb 
dla poszczególnych zbiorników. Protokół z posiedzenia Komisji został przekazany Dyrektorowi Biura do 
realizacji. Sumarycznie Komisja zaplanowała zarybienia wód pozaobwodowych w ilości 5.720 kg narybku 
łącznie.  
Prezydium Zarządu Okręgu apeluje do Zarządów Kół, które mają pod swoją opieką zbiorniki wodne, by 
wydatkowały środki własne, bądź pozyskane ze źródeł zewnętrznych, na dodatkowe zarybienia. 

Skarbnik, Kazimierz Białas, omówił wykonanie budżetu Okręgu w okresie styczeń-lipiec b.r. W 
omawianym okresie Okręg liczył 7778 członków, czyli brakuje nam 222 członków do założonego w 
budżecie stanu liczebnego. W stosunku do roku 2015-go przyrost wynosi 248. Księgowa zwróciła uwagę 
na wyjątkowo dużą ilość przeprowadzonych egzaminów, do końca lipca odbyły się 493 egzaminy. Na 
dzień dzisiejszy nie widać zagrożenia dla realizacji planowanego budżetu.  

Posiedzenie Zarządu Okręgu odbędzie się 10 września o godz. 1430 na terenie „Cichej Stanicy” nad 
siedleckim zalewem. Podstawowe tematy dla Zarządu to zatwierdzenie uchwał Prezydium i zatwierdzenie 
projektu ordynacji wyborczej dla Kół oraz zmiana projektu budżetu Okręgu w zakresie kwoty 
przeznaczonej na obchody 40-lecia istnienia Okręgu.  
Prezydium jednomyślnie zaproponowało zmianę ordynacji w kwestii ilości delegatów na zjazd okręgowy. 
Do tej pory funkcjonowała zasada 1 delegat na 100 członków Koła i kolejny przy przekroczeniu 150 
członków. Po dyskusji Prezydium podjęło decyzję, że 1 delegat przysługuje wszystkim Kołom o 
liczebności do 150 członków i kolejny po przekroczeniu tej liczby o jednego członka.   

Prezes, Waldemar Gozdek, przedstawił scenariusz obchodów 40-lecia istnienia Okręgu w dniu 10 
września. O godzinie 1430 odbędzie się posiedzenie Zarządu, które powinno zakończyć się o 1530. O 
godzinie 1600 planowane jest oficjalne rozpoczęcie obchodów. Pierwszy punkt programu to 
okolicznościowe przemówienie Prezesa ZO, potem wręczenie odznaczeń i wyróżnień, dalej wystąpienie 
zaproszonych gości, a następne krótki wykład ichtiologa, mgr dr hab. Bogdana Wziątka na temat składu 
gatunkowego ichtiofauny w wodach Okręgu PZW w Siedlcach. Po wykładzie planowany jest krótki 
występ Zespołu Tanecznego „Chodowiacy”, a po godzinie 18-tej biesiada dla gości. 

Prezes przedstawił projekt opracowania pt. „Ludzie i zdarzenia”, czyli rys historyczny Okręgu PZW w 
Siedlcach. 

Prezes przedstawił założenia finansowe dotyczące realizacji pomysłów z poprzedniego posiedzenia 
Prezydium. Po podsumowaniu wszystkich wydatków okazało się, że budżet imprezy, założony na 
poziomie 8.500,- zł jest daleko niewystarczający.  

Na wniosek Prezesa, Prezydium podjęło decyzję o zwiększeniu budżetu imprezy.  
 

Na tym zakończono posiedzenie. 
 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 
Bartosz Mikulski                  Waldemar Gozdek 

 


