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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 14 lipca 2016 roku. 

 
 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek i przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Informacja o stanie liczebnym członków w I półroczu 2016 r. 
2. Omówienie uroczystości jubileuszowych 40-lecia istnienia Okręgu. 
3. Informacja o spotkaniu przedstawicieli Okręgów tzw. „Ściany Wschodniej” 
4. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń, przy obecności wszystkich 
członków Prezydium. 
 

Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przedstawił stan liczebny członków Okręgu w I półroczu 2016 r. 
Do dnia 31 czerwca składki opłaciło 7677 członków. Z tytułu opłacenia składki członkowskiej 
wpływy nieznacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. Plan roczny zakładał 8000 członków i 
wydaje się całkiem realny. Każdy z członków Prezydium otrzymał zestawienie wpływów i wydatków 
za pierwsze półrocze. 

Sekretarz, Bartosz Mikulski, poinformował o wypracowanych pomysłach i stanie przygotowań 
obchodów 40-lecia istnienia Okręgu PZW w Siedlcach. Na dzień 10 września zarezerwowane zostało 
miejsce w „Cichej Stanicy” nad Zalewem „Muchawka”. Przyjęte zostało założenie, że w uroczystości 
uczestniczyć będzie w tym wydarzeniu około 80 osób. Plan imprezy zakłada rozpoczęcie od 
posiedzenia Zarządu z udziałem Prezesów Kół, następnie wręczenie odznak PZW i Medali 
Okręgowych, krótki rys historyczny przedstawiony przez Prezesa, a potem biesiadę.  
Sekretarz zaproponował zaproszenie wszystkich prezesów Kół, przedstawicieli zarządów 
zaprzyjaźnionych Okręgów (Białystok, Biała Podlaska, Lublin, Radom, Ciechanów, Krosno), Prezesa 
Zarządu Głównego, Wojewódzkiego Komendanta PSR, Komendantów Powiatowych SSR, 
wieloletnich działaczy Okręgu. Padł pomysł, by działaczy ze stażem minimum 3 kadencji we 
władzach i organach Okręgu uhonorować specjalnym Medalem 40-lecia istnienia Okręgu.  
Prezydium zaakceptowało przedstawione pomysły. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o odwołaniu spotkania przedstawicieli Okręgów tzw. 
„Ściany Wschodniej”. Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nowego terminu. 

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała wniosek do Sądu Okręgowego w Siedlcach 
przeciwko Skarbnikowi Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach, Panu Tomaszowi Bieńko. Został 
wyznaczony termin rozprawy na dzień 24 sierpnia b.r. Prezydium udziela pełnomocnictwa do 
pełnienia funkcji oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie Koledze Kazimierzowi Białasowi.  

Zarząd Koła Nr 31 w Podebłociu wraz z Komisją Rewizyjną Koła informuje o śmierci Prezesa 
Koła. W związku z tym wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej złożyli rezygnację i 
wniosek o likwidację Koła z powodu braku chętnych do pełnienia jakichkolwiek funkcji w Kole. 
Prezydium jednomyślnie podjęło decyzję o likwidacji Koła Nr 31 w Podebłociu. 

Prezes, Waldemar Gozdek, przekazał informację od RZGW w Warszawie w sprawie 
starorzecza „Mączycha”, inaczej „Kraski”. Interpretacja RZGW nie pozostawia wątpliwości, sporne 
starorzecze leży w granicach Obwodu Rybackiego Okrzejka Nr 1, czyli zarządcą tej wody jest Okręg 
PZW w Siedlcach. RZGW zobowiązało Starostę Powiatu Garwolińskiego do uregulowania stanu 
prawnego gruntów pod przedmiotową wodą. 

Kolega Piotr Paczuski, były Skarbnik Koła Nr 42 w Sokołowie Podlaskim zwrócił się z prośbą 
o rozłożenie na raty długu wobec naszego Okręgu. Nie podał żadnych, szczegółowych propozycji, 
tylko poinformował o swojej, złej, sytuacji finansowej. Prezydium nie może przyjąć tak nieprecyzyjnej 
propozycji. Okręg działa w oparciu o składki członków i nie może godzić się na utratę wpływów. 
Sprawa zostanie skierowana do Okręgowej Izby Komorniczej przez pełnomocnika prawnego Okręgu. 

Zarząd Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim informuje o zamiarze podjęcia działań związanych 
z remontem budynku siedziby Koła w bieżącym roku. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o spotkaniu Zarządu Głównego i Prezesów Okręgów 
PZW w dniach 24-25 czerwca, w Spale, na temat bieżących problemów w funkcjonowaniu związku. 
Główne tematy to zmiany ustawowe, analiza stanu finansów PZW, ordynacja wyborcza na najbliższy 
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Zjazd Delegatów, zmiany w statucie oraz polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Do końca lipca 
ma zostać przekazany Okręgom projekt nowego statutu. Do dnia 21 września Minister do spraw 
Sportu powinien wykreślić PZW z listy Związku Sportowych. Po tej decyzji Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów musi dostosować statut PZW do wymagań „Ustawy o Stowarzyszeniach”. 

Zgodnie z regulaminem płac, Prezydium podjęło decyzję o uruchomieniu funduszu nagród dla 
pracowników biura. Kwoty nagród nie zostały zmienione w stosunku do roku minionego. 

Prezydium zwraca uwagę Zarządowi Koła Nr 26 w Węgrowie na nie wywiązanie się z ustaleń 
Uchwały Nr 42 ZO PZW w Siedlcach w sprawie wędkowania na „przepławkach”. Biuro ZO skieruje 
pismo do ZK Nr 26 z informacją o konieczności realizacji zapisów Uchwały Nr 42 ZO.   
 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 
 Bartosz Mikulski   


