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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 13 października 2016 roku. 

 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek i przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Informacja o porozumieniach międzyokręgowych na rok 2017. 
2. Podsumowanie uroczystości Jubileuszu 40-stolecia istnienia Okręgu. 
3. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń. 
 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o zasadach zawierania porozumień w przyszłym roku. 
Na dzień dzisiejszy wszystkie ustalenia z roku bieżącego zachowają ważność na kolejny rok. 
Następnie Prezes podsumował uroczystość jubileuszową. Ogólnie impreza została oceniona bardzo 
pozytywnie, uczestnicy chwalili organizację i sposób przeprowadzenia całości uroczystości jubileuszu.  
Po jubileuszu pozostało około 20 medali i blisko 350 książek. Propozycja jest taka, by książki przekazać 
Komisji ds. Młodzieży, Kapitanatowi Sportowemu, delegatom na zjazd okręgowy oraz Kołom. 

Zarząd Główny podjął uchwałę o wysokości składki członkowskiej na rok 2017 w kwocie 86,- zł 
(dotychczas 75,- zł). Zmieniona również została nazwa składki okręgowej na  „składka na 
zagospodarowanie i ochronę wód”. Pojawiło się również nowe łowisko specjalne pn. „Kociołek” w 
okolicach Węgorzewa. 

Główna Księgowa, Elżbieta Bierdzińska, poinformowała że według rozliczeń skarbników Kół, stan 
liczebny członków Okręgu na dzień 30 września wynosi 8.020 członków. Wpływy ze składek 
przekroczyły zeszłoroczne.  

Zarząd Koła Nr 48 „Refleks” w Siedlcach złożył wniosek o zaakceptowanie zmiany budżetu na rok 
2016. Zarząd Koła wnioskuje o zwiększenie wydatków o 3.000,- zł w związku z nieplanowanym wzrostem 
kosztów organizacji Podlodowych Mistrzostw Koła. Dodatkowe koszty zostaną sfinansowane ze środków 
własnych Koła, zgromadzonych w latach poprzednich. Prezydium zaakceptowało zmianę preliminarza 
budżetowego. 

24 sierpnia odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Siedlcach w sprawie Kolegi Bieńko, 
skarbnikowi Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach. Sąd nakazuje zwrot zawłaszczonych środków wraz z 
odsetkami Okręgowi PZW w Siedlcach. 

Do biura Okręgu wpłynęła informacja o wyznaczeniu terminu rozprawy w Sądzie Okręgowym 
przeciwko Okręgowi Mazowieckiemu PZW w Warszawie na dzień 24 listopada b.r.  

Dyrektor Biura ZO zostaje delegowany do pełnienia funkcji administratora danych osobowych w 
Okręgu PZW w Siedlcach. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
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