
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 16 lipca 2015 roku 

 
Jak zwykle w czwartek, 16-go lipca odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium poprowadzone przez 

Prezesa, Waldemara Gozdka.  
Na początek Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przedstawił stan liczebny członków Okręgu w I półroczu 2015 r. 
Do dnia 31 czerwca składki opłaciło 7282 członków. Największe straty osobowe poniosły koła graniczące z 
Okręgiem Mazowieckim. Z kolei koła położone z dala od tej granicy zanotowały niewielki wzrost liczby 
członków. Wykonanie finansowe w stosunku do planowanego jest na poziomie 92%, w roku minionym 
stanowiło ono około 87%. Każdy z członków Prezydium otrzymał zestawienie wpływów i wydatków za 
pierwsze półrocze. 
Następnie Prezydium omówiło obchodzone w bieżącym roku jubileusze. W minioną sobotę odbył się 
jubileusz 60-lecia Koła Nr 14 w Sobolewie. Impreza została wzorowo zorganizowana. Władze lokalne 
przekazały z tej okazji 10.000,- zł na działalność Koła. Działaczom i seniorom zostały wręczone 
odznaczenia związkowe i okręgowe. W najbliższą sobotę odbędzie się uroczystość z okazji 65-lecia istnienia 
Koła Nr 28 w Łochowie. Prezes Koła, Stanisław Jakubik, zaprosił wszystkich członków Zarządu, Sądu 
Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Prezes Zarządu Głównego, Dionizy Ziemiecki, zapowiedział swoją 
obecność. Ostatnim z tegorocznych jubileuszy będą obchody 65-lecia istnienia Koła Nr 1 w Siedlcach, 
zapowiadanego na wrzesień b.r. Szczegóły zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu. Przy tej okazji 
Prezes zapoczątkował dyskusję na temat obchodów 40-lecia istnienia Okręgu PZW w Siedlcach. Wstępny 
plan zakłada imprezę zorganizowaną wczesną wiosną 2016 r. Wynika to z daty rozpoczęcia działalności 
Okręgu z dniem 2 stycznia 1976 r. Proponuje się zaproszenie wszystkich prezesów Kół oraz przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych Okręgów tzw. „Ściany Wschodniej”. Plan zakłada stworzenie rysu historycznego istnienia 
Okręgu w formie folderu, drobnych gadżetów dla uczestników imprezy oraz rozpoznawalnych drobiazgów 
dla działaczy. Prezydium jednomyślnie podjęło decyzję o chęci organizacji takiego wydarzenia, zostanie to 
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu. 
Księgowa Elżbieta Bierdzińska poinformowała, że Skarbnik Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach pobrał 
znaki wartościowe na kwotę blisko 33.000,- zł, a rozliczył tylko 6.000,- zł. Zostały wystosowane dwa pisma 
wzywające do rozliczenia, ale pozostały bez odzewu. Jeśli nadal nie będzie kontaktu ze skarbnikiem Koła, 
trzeba będzie podjąć kroki prawne. 
Zarząd Koła Nr 34 EKO w Siedlcach zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie czasowego zakazu nęcenia 
na zbiorniku Rówce w Zbuczynie. Powiatowy Inspektorat SANEPID, po przeprowadzeniu badań fizyko-
chemicznych wody w zbiorniku, zabronił kąpieli i stwierdził niedobór tlenu. W związku z powyższym 
Prezydium podjęło decyzję o całkowitym zakazie nęcenia, Uchwała Nr 18 w tej sprawie stanowi Zał. 1 do 
niniejszego protokołu. 
Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował  o odpowiedzi RZGW w Warszawie na temat klasyfikacji 
zbiorników przy przepławce w Węgrowie. Niestety jest ona niesatysfakcjonująca, informuje tylko o 
obowiązujących przepisach, tj. o wymaganiach w zakresie zachowania wymaganych odległości od budowli 
wodnych. Wobec powyższego trudno znaleźć uzasadnienie dla uchylenia Uchwały Nr 42 ZO z dnia 
23.11.2014 r. w sprawie zgody na amatorski połów ryb w obrębie zbiorników między przepławkami 
elektrowni wodnej w Węgrowie. Zarząd Koła Nr 26 w Węgrowie nie zrealizował zapisów w/w uchwały, tj. 
nie opracował regulaminu łowiska i nie ustawił tablic przez nie wymaganych. W związku z powyższym 
Prezydium zasugeruje Zarządowi Okręgu uchylenie tejże uchwały ze względu na poważne konflikty lokalne 
w tej sprawie. 
Wpłynęło pismo od Prezydium ZG w sprawie zaliczania do punktacji zawodniczej ryb niewymiarowych. 
Stanowisko Prezydium jest jednoznaczne – „punktowanie ryb niewymiarowych podczas zawodów 
organizowanych przez PZW nie wypełnia powszechnie obowiązujących norm prawnych i jest nieetyczne”. 
Kopia pisma zostanie przekazana Zarządom Kół oraz Kapitanowi Sportowemu Okręgu. 
Kolejne pismo z ZG dotyczy informacji na temat niekaralności władz i organów Okręgu. Do zebrania 
oświadczeń i przekazania informacji został zobowiązany Dyrektor Biura ZO. 
Zgodnie z regulaminem płac, Prezydium podjęło decyzję o uruchomieniu funduszu nagród dla pracowników 
biura. Kwoty nagród nie zostały zmienione w stosunku do roku minionego. 
 
Na tym zakończono posiedzenie.     
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


