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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 12 maja 2016 roku. 

 
 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek i przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Propozycje odznaczeń związkowych. 
2. Przygotowania do Spławikowych Mistrzostw Okręgu. 
3. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń, przy obecności wszystkich 
członków Prezydium. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń, Kolega Bolesław Odziemczyk, przedstawił protokół 
oraz wnioski z posiedzenia w dniu 9 maja. Komisja rozpatrzyła 23 wnioski, pozytywnie rekomenduje 
7 wniosków o przyznanie Srebrnej Odznaki PZW, 7 wniosków o przyznanie Złotej Odznaki PZW, 2 
wnioski o przyznanie Złotej Odznaki PZW z Wieńcami, 1 wniosek o przyznanie Medalu Za Zasługi 
dla Wędkarstwa oraz 4 wnioski o przyznanie Medalu ZO PZW w Siedlcach. Do decyzji Zarządu 
pozostawiono przyznanie 6 odznak, 21 Medali Za Zasługi dla Wędkarstwa oraz Medali ZO PZW w 
Siedlcach.  
Komisja odrzuciła 7 wniosków jak najbardziej zasadnie. Zgłoszeni kandydaci nie spełniają wymogów 
Regulaminu Nadawania Odznaczeń PZW.  
Następnie rozpatrywane były wnioski pozostawione do oceny przez Prezydium ZO oraz wnioski 
przygotowane przez Prezydium. Ostatecznie Prezydium przyjęło listę rekomendowanych członków do 
przyznania odznak, która zostanie przedstawiona Zarządowi na najbliższym posiedzeniu.  

Kapitan Sportowy, Kolega Mirosław Jarosławski, poinformował, że Spławikowe Mistrzostwa 
Okręgu odbędą się zgodnie z planem, czyli w dniach 4-5 czerwca na rzece Narew w m. Ponikiew. 
Kapitan Sportowy oczekuje na oficjalną zgodę Mazowieckiego Zarządu Okręgu na organizację 
imprezy. W przypadku problemów z tą zgodą zapewnione zostało łowisko rezerwowe. Zapewniona 
została obsługa cateringowa i organizacyjna.  
Następnie Prezydium bez zastrzeżeń przyjęło następujący porządek najbliższego posiedzenia Zarządu 
Okręgu: 
− zatwierdzenie propozycji odznaczeń związkowych, 
− informacja o stanie finansów okręgu, 
− podział środków dla SSR na drugie półrocze 2016 r., 
− zatwierdzenie planu pracy Prezydium i ZO w II półroczu 2016 r., 
− zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO, 
− sprawy różne. 

Sekretarz, Bartosz Mikulski, poinformował o przeprowadzonej wstępnej rozmowie na temat 
organizacji uroczystego posiedzenia ZO we wrześniu b.r., w ramach obchodów 40-lecia istnienia 
Okręgu. Właściciel „Cichej Stanicy” nad siedleckim zalewem jest przychylnie nastawiony i z 
przyjemnością przyjmie wszystkich gości. Szczegóły będą omawiane w późniejszym terminie. 

Koło Nr 10 w Stoczku Łukowskim zwróciło się z prośbą o refundację kwoty 800,- zł wydanej na 
naprawę przepustu i grobli stawowej na łowisku „Izydory”. Prezes zwrócił uwagę na brak 
dokumentacji wykonania powyższych robót, po jej dostarczeniu wniosek zostanie rozpatrzony 
ponownie. 

Koło Nr 14 w Sobolewie zwróciło się z prośbą o refundację kwot 184,90 zł oraz 499,79 zł 
wydanych na materiały niezbędne do wykonania tablic informacyjnych do oznakowania tarlisk na 
zbiornikach Godzisz. Prezydium zaakceptowało wniosek. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 
 Bartosz Mikulski   


