
KOMUNIKAT Z SZÓSTEGO POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZ ĄDU OKRĘGU 
w dniu 14 listopada 2013 roku 

 
W czwartek, 14-go listopada członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się, jak 

zwykle, w biurze Okręgu przy ul. Wojskowej 6 w Siedlcach. Spotkanie poprowadził Prezes 
Waldemar Gozdek. 
Kapitan Sportowy, kolega Mirosław Jarosławski, przedstawił sprawozdanie z działalności 
sportowej w roku 2013. W dalszej części Kolega Jarosławski zaprezentował projekt zasad 
organizacji zawodów wędkarskich w naszym Okręgu, opracowany przez Okręgowy Kapitanat 
Sportowy. Członkowie Prezydium wnieśli kilka uwag i poprawek i zdecydowali o przekazaniu tego 
dokumentu Zarządom Kół i Klubów do realizacji w roku 2014-tym.   
Następnie Skarbnik Okręgu, kolega Kazimierz Białas, przedstawił szczegółowe propozycje 
okręgowych składek członkowskich na przyszły rok. Propozycja obejmuje podniesienie składki do 
kwoty 104 zł, utrzymanie ulg w wysokości 50% i 75%, rezygnację ze składki ulgowej w wysokości 
85 zł oraz rezygnację z składki za trolling w związku z brakiem zainteresowania wśród wędkarzy, 
utrzymanie wpisowego w wysokości 20 zł i zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej młodzieży do lat 
16-tu, zwolnienie ze składki członkowskiej okręgowej członków odznaczonych Złotą Odznaką z 
Wieńcami. Dodatkowo projekt obejmuje rezygnację z ulgi w wysokości 50% dla członków 
Okręgów z którymi nie podpisano porozumienia oraz utrzymanie wysokości składek okresowych. 
Cały projekt zostanie przedstawiony członkom Zarządu Okręgu oraz Prezesom Kół na najbliższym 
posiedzeniu w dniu 24-tym listopada. 
W dalszej części zebrania Prezes, Waldemar Gozdek, przedstawił informację na temat wyników 
wyborów do władz i pozostałych decyzji XXX-go Krajowego Zjazdu Delegatów Okręgów PZW. 
Wyniki wyborów są przedstawione na stronach ZG PZW. W efekcie zawiązania koalicji delegatów 
Okręgów z miast wojewódzkich główny trzon władz stanowią delegaci z tych Okręgów. Na 44 
Okręgi w kraju, 21 nie ma reprezentantów we władzach krajowych. Ostatecznie w Zarządzie 
Głównym jest siedmiu delegatów z Okręgów „Ściany Wschodniej”, w tym trzech w Prezydium ZG, 
a nasz skarbnik, kolega Kazimierz Białas, został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Bardzo 
złym sygnałem dla związku jest wybór Prezesa i Wiceprezesa ZG z Okręgu Mazowieckiego oraz 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej z Okręgu 
Mazowieckiego. 
Dalej Prezes krótko omówił uchwałę programową Zjazdu. Powyższa uchwała zostanie załączona do 
materiałów dla uczestników najbliższego posiedzenia ZO.  
Ogólna konkluzja ze Zjazdu prowadzi do wniosku, że Okręgi z miast wojewódzkich dążą do 
likwidacji Okręgów z innych miast. Po zmianie Ustawy o Sporcie niezbędnym stanie się zwołanie 
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgów PZW w celu zmiany statutu PZW. Wówczas istnieje 
szansa na wprowadzenie zmian korzystnych dla Okręgów w miastach niewojewódzkich, dzięki 
konieczności uzyskania 2/3 głosów dla każdej ze zmian. Przed zwołaniem Zjazdu Nadzwyczajnego, 
Zarząd Główny jest zobligowany do podjęcia szerokiej konsultacji na ten temat z Okręgami. 
Kolejnym tematem był stan negocjacji na temat porozumień międzyokręgowych. Szczegóły na ten 
temat pojawią się po zakończeniu wszystkich negocjacji, w sprawozdaniu z ostatniego posiedzenia 
Zarządu Okręgu w tym roku. 
W dalszej części członkowie Prezydium przyjęli program posiedzenia Zarządu Okręgu w dniu 24-
tym listopada.  
Na koniec  Prezydium zaakceptowało wniosek z Koła w Sobolewie o refundację kosztów koszenia 
trawy  i utrzymania w należytym stanie technicznym grobli i brzegów zbiornika Godzisz w kwocie 
1230,- zł oraz przyjęło do wiadomości konieczność wznowienia umowy dzierżawy zbiornika 
miejskiego w Łaskarzewie.  
Na tym zakończono posiedzenie. 
 

 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 
          Bartosz Mikulski 


