
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 14 stycznia 2016 roku 

 
Posiedzenie otworzył Wiceprezes Jerzy Szczęśniak, poinformował o drobnym spóźnieniu Prezesa Gozdka i 
usprawiedliwionej nieobecności Sekretarza, następnie przedstawił proponowany porządek zebrania: 
1. Zatwierdzenie kalendarza imprez sportowych w 2016 r. oraz składu kadry okręgowej w dyscyplinie 

spławikowej. 
2. Plan pracy Komisji ds. Młodzieży na rok 2016. 
3. Przyjęcie założeń budżetowych na 2016 r. 
4. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 
 

Na początek Kapitan Sportowy, Mirosław Jarosławski, przedstawił protokół z posiedzenia 
Kapitanatu Sportowego, na którym opracowany został szczegółowy kalendarz imprez sportowych na rok 
2016 oraz powołana została dziesięcioosobowa, spławikowa, kadra Okręgu. Kadra składa się z 10 
najlepszych zawodników w klasyfikacji Grand Prix Okręgu 2015.  

Następnie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, Krzysztof Lipiec, przedstawił szczegółowy plan 
pracy Komisji w 2016 r.   

W dalszej kolejności Skarbnik, Kazimierz Białas, przedstawił założenia do budżetu okręgu na rok 
2016. Założono, podobnie jak w roku minionym, 8000 członków. Planuje się wpływy na poziomie około 
1.254.348,- oraz wydatki na poziomie 1.253.587,44 zł. Wydatki stałe planowane są na podobnym poziomie, 
jak w roku ubiegłym, podobnie jak koszt zarybień i fundusz płac. Prezydium zakłada również pozostawienie 
wysokości diet na dotychczasowym poziomie.  

Następnie Prezydium zajęło się sprawami różnymi. 
Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym członkowie Koła Nr 7 w Sterdyni podjęli decyzję o 

likwidacji. Główną przyczyną jest brak porozumienia z Okręgiem Mazowieckim w sprawie wspólnego 
gospodarowania na obwodzie Nr 5 rzeki Bug. Bezpośrednio po wpłynięciu dokumentów do Biura Okręgu 
zarząd podejmie decyzję o zlikwidowaniu Koła Nr 7. 

Prezes zwrócił uwagę na problem zwrotu kosztów dojazdu skarbników Kół do siedziby Biura 
Okręgu. W minionym roku wydane zostało na ten cel blisko 18.000,- zł, a wiele z przyjazdów było 
całkowicie nieuzasadnionych. Wobec powyższego należy przyjąć nowe zasady refundacji tych kosztów. 
Padały różne propozycje, po burzliwej dyskusji Prezydium podjęło decyzję o utrzymaniu jednorazowej, 
miesięcznej, refundacji pod warunkiem dokonania rozliczenia finansowo – rzeczowego. Potwierdzeniem 
dokonania rozliczenia będzie akceptacja delegacji przez Główną Księgową Okręgu. Jeśli wystąpi 
konieczność dojazdu do Biura Okręgu więcej niż jeden raz w miesiącu, koszty pokryje Koło ze środków 
własnych. W związku z problemami dotyczącymi Skarbników Kół wprowadza się obowiązek całkowitego 
rozliczenia pierwszych pięciu miesięcy roku do dnia 10 maja, łącznie z ilościowym rozliczeniem znaków 
wartościowych. Pracownicy Biura Okręgu sformułują pismo do Skarbników wszystkich Kół informujące o 
zasadach refundacji kosztów dojazdu do Biura.  

Dostarczone zostały preliminarze budżetowe kolejnych Kół: Nr 2 „Kolejarz”, Nr 12 w Gończycach, 
Nr 16 w Sobieniach Jeziorach, Nr 33 „Szczupak”, Nr 34 „EKO”. Prezydium wstępnie je akceptuje i 
przekaże do zatwierdzenia Zarządowi na najbliższe posiedzenie. Koło Nr 35 przy KMP w Siedlcach oraz Nr 
25 w Mordach nadal nie dostarczyły prawidłowo opracowanego preliminarza budżetowego. Skarbnicy Kół, 
których zarządy nie dostarczyły preliminarzy budżetowych nie otrzymali znaków wartościowych. Dopóki 
nie zostaną dopełnione wymogi statutowe, dopóty znaki nie zostaną wydane. 

Do Zarządu Koła Nr 8 w Łosicach wpłynął rachunek za montaż masztu flagowego. Umowa na tę 
usługę zawarta została przez poprzedni ZK. Obecny ZK zwraca się z pytaniem na temat konieczności 
uregulowania w/w rachunku. Zarząd Koła Nr 8 w Łosicach złożył wniosek o powołanie Komisji 
Egzaminacyjnej przy Kole, w składzie: Kamil Wieczorek, Płodowska Monika, Głuchowski Mariusz, Artur 
Pluta. Prezydium jednomyślnie akceptuje wniosek. 

Zarząd Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim złożył wniosek o przyznanie Medalu Okręgowego 
Państwu Justynie i Wiesławowi Trzmielom oraz Państwu Beacie i Dariuszowi Sasom. Wyżej wymienieni od 
kilku lat współpracują z Zarządem Koła i hojnie sponsorują organizowane imprezy, szczególnie dla dzieci i 
młodzieży. Prezydium jednogłośnie akceptuje wniosek. 

Do Biura Okręgu wpłynął projekt umowy od Nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim na temat 
gospodarowania zbiornikiem Pogorzel. Nadleśnictwo zobowiązuje się do wykonania szeregu robót nad 
zbiornikiem, zaś Koło Nr 13 zobowiązuje się do prowadzenia racjonalnej gospodarki wędkarskiej, 



utrzymania czystości oraz kontroli przestrzegania przepisów. Prezydium zobowiązuje Sekretarza i Prezesa 
do szczegółowego przeanalizowania zapisów umowy i ewentualnego jej podpisania. 

Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja nad wnioskiem WKS „Sandacz” o sfinansowanie 
zakupu namiotu służącego organizacji zawodów, również rangi Mistrzostw Okręgu, w kwocie 600,- zł. 
Prezes zwrócił uwagę, że Kluby nie są jednostkami organizacyjnymi PZW, więc Okręg nie może 
finansować ich działalności. Istnieje możliwość zakupu namiotu na stan Kapitanatu Sportowego, by był 
dostępny w siedzibie Okręgu dla organizatorów poszczególnych imprez. Zostanie to rozpatrzone na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


