
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 14 maja 2015 roku 

 
14-go maja odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium. Prezes, Waldemar Gozdek, jak zwykle, 

sprawnie poprowadził spotkanie.  
Pierwszym punktem obrad była dyskusja na temat odznaczeń związkowych. Przewodniczący Komisji 
ds. Odznaczeń, Kolega Bolesław Odziemczyk, przedstawił protokół oraz wnioski z posiedzenia. 
Ostatecznie Prezydium zarekomenduje przyznanie 14 Srebrnych Odznak, 10 Złotych, 3 Złotych 
Odznak z Wieńcami oraz 4 Medali „Za zasługi dla wędkarstwa”. 
Następnie Kapitan Sportowy, Kolega Mirosław Jarosławski, poinformował, że Spławikowe 
Mistrzostwa Okręgu odbędą się zgodnie z planem, czyli w dniach 20-21 czerwca na rzece Narew w m. 
Ponikiew. Zapewniona została obsługa cateringowa i organizacyjna.  
Do Biura Okręgu wpłynęła prośba od Zarządu Koła Nr 14 w Sobolewie o wsparcie finansowe w 
związku z obowiązkiem umieszczenia tablic informacyjnych nad zbiornikiem, zawierających 
regulamin łowiska Godzisz, informacje na temat zakazu kąpieli, zakazu wjazdu na groble itd. Zarząd 
oszacował koszt wykonania kompletu tablic na około 1.500 - 2.000 zł. W związku z niewielkim 
budżetem Koła, Prezydium zarekomenduje Zarządowi refundację wykonania i ustawienia w/w tablic. 
Prezes poinformował o stanie ilościowym członków Okręgu. Na dzień 30 kwietnia b.r. Okręg liczy 
5.550 członków. W roku minionym składkę opłaciło około 200 członków więcej. Stanowi to dobry 
prognostyk na wynik finansowy całego roku, wydaje się, że Okręg powinien osiągnąć zakładaną 
liczebność 8.000 członków. Wpłynęły 284 opłaty egzaminacyjne i 498 opłaty wpisowego. 
Zarząd Koła Nr 48 „Refleks” w Siedlcach zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie Pikniku 
Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka kwotą 2.000,- zł. Impreza jest organizowana przez 6 siedleckich 
Kół i Prezes Koła 48 występuje w imieniu wszystkich organizatorów. Z zasady Okręg nie 
dofinansowuje tego typu imprez. Jednakże, ze względu na charakter i wielkość imprezy, Prezydium 
sugeruje dofinansowanie zakupów uniwersalnych, drobnych upominków z emblematem Okręgu, np. 
toreb foliowych. Prezydium udziela zgody na przygotowanie wielofunkcyjnych drobiazgów z logo 
Okręgu za kwotę maksymalną 2.000,- zł. 
Do Biura ZO wpłynął wniosek z Koła Nr 16 Sobienie Jeziory o aktualizację składu Komisji 
Egzaminacyjnej.  Komisja została powołana wiele lat temu i wystąpił problem z jej składem w 
Starostwie Otwockim. Zarząd prosi o potwierdzenie członkostwa w Komisji Kolegów: Tomasza 
Hirze, Jarosława Bombika, Mirosława Fica, Wiesława Szostaka. Prezydium jednomyślnie zatwierdziło 
Uchwałę Nr 14 w tej sprawie. 
Pani Małgorzata Skrzyńska, dzierżawca stawów hodowlanych w Nowogrodzie, zwraca się z prośbą o 
refundację kosztów zakupu i wymiany okien w budynku rybaczówki w kwocie 5.000,- zł. Oprócz 
niniejszego pisma nie wpłynęły żadne dokumenty. Remont nie był uzgadniany z Zarządem, brak 
faktury, powyższa refundacja jest niezgodna z umową dzierżawy. Wobec powyższego Prezydium 
odrzuca powyższy wniosek.  
Koło Nr 48 „Refleks” w Siedlcach informuje o powołaniu szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, 
którą pokieruje Kolega Piotr Szupłak, pedagog i instruktor wędkarstwa. Prezydium rekomenduje 
wpisanie nowej szkółki do rejestru okręgowego.  
Kapitan Sportowy, Mirosław Jarosławski, zgłosił wniosek o dofinansowanie kwotą 500 zł zakupu kosy 
sznurkowej dla Koła Nr 51 w Pilawie. Prezydium jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 15 w tej sprawie.  
Zarząd Koła Nr 26 w Węgrowie zwrócił się z prośbą o odwołanie zakazu nęcenia, organizacji 
zawodów oraz zabierania ryb z Zalewu w Węgrowie. Prezydium częściowo uchyliło zakazy, zezwoliło 
na organizację wyłącznie zawodów z okazji Dnia Dziecka, dopuściło zabieranie ryb oraz nęcenie 
koszyczkiem zanętowym Uchwałą Nr 16. 
Jako ostatni, poruszony został problem nieodpłatnego wędkowania przez członków uczestników. 
Skarbnicy Okręgu Mazowieckiego żądają opłacenia składki członkowskiej przed wydaniem 
zezwolenia, co jest niezgodne z przepisami związkowymi. Prezydium prosi o podanie konkretnych 
przykładów tych działań, wówczas zostaną podjęte działania przez Rzecznika Dyscyplinarnego 
Okręgu oraz Zarząd Okręgu. 
 
Na tym zakończono posiedzenie.     
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


