
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 22 grudnia 2015 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek, poinformował o obecności 13 członków Zarządu i 
przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Ocena przebiegu zarybień w 2015 r. 
2. Zatwierdzenie preliminarzy Kół na rok 2016. 
3. Przyjęcie planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na I półrocze 2016 roku. 
4. Przygotowania do Mistrzostw Okręgu w dyscyplinie podlodowej. 
5. Dyskusja nad propozycjami obchodów 40-lecia istnienia Okręgu PZW w Siedlcach. 
6. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 
 

Rozpoczął Wiceprezes, Stanisław Jakubik, który przedstawił sprawozdanie z zarybień wód Okręgu. 
Obwody rybackie zostały zarybione w 100% zgodnie z uzgodnionymi operatami rybackimi. Na małych 
wodach zrealizowane zostało założenie zarybiania wartości 540 zł na hektar lustra wody, łączna ilość 
wprowadzonego narybku wyniosła 8979 kg oraz 51.873 szt. Kolega Jakubik przedstawił szczegółowy 
wykaz ilościowo – gatunkowy dla poszczególnych zbiorników. Ogólnie nie było znaczących problemów w 
trakcie zarybień. Warto podkreślić, że Okręg odszedł od zarybiania rybami w rozmiarze handlowym i nie ma 
zamiaru wrócić to tych praktyk. W niektórych miejscach budzi to nadal niechęć wędkarzy.  

Następnie Skarbnik Okręgu, Kolega Kazimierz Białas, przedstawił stan wykonania obowiązków 
statutowych przez Koła. Zarządy 7 Kół nie złożyły preliminarzy budżetowych w wymaganym terminie, są 
to: Nr 2 „Kolejarz” w Siedlcach, Nr 7 w Sterdyni, Nr 12 w Gończycach, Nr 16 w Sobieniach Jeziorach, Nr 
25 w Mordach, Nr 33 „Szczupak” w Siedlcach, Nr 34 „EKO” w Siedlcach.  
Skarbnik sugeruje odrzucenie preliminarza budżetowego Koła Nr 35 „KMP” w Siedlcach z powodu 
niezgodności z wytycznymi okręgowymi. Planowany odpis ze składki członkowskiej to 570,75 zł, zaś 
założone wydatki to 8.000,- zł. Zarząd nie przedstawił stanu środków na koncie. Ponadto uzasadnienie 
preliminarza również budzi wątpliwości, zaplanowanie jednego wyjazdu nad morze za kwotę całości 
wydatków nie wydaje się właściwym gospodarowaniem pieniędzmi wszystkich członków Koła. 
Zarząd jednomyślnie zatwierdził preliminarze 27 Kół, nie zatwierdził preliminarzy 8 Kół.  

W dalszej kolejności Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, przedstawił plan pracy Prezydium i 
Zarządu Okręgu na I półrocze 2016 roku, który został jednogłośnie przyjęty do realizacji. 

Kapitan Sportowy Okręgu, Mirosław Jarosławski, przedstawił plan organizacji okręgowych 
mistrzostw w wędkarstwie podlodowym. Na dzień dzisiejszy trudno podjąć ostateczne decyzje na temat daty 
organizacji tych zawodów ze względu na sytuację meteorologiczną, tzn. brak lodu na zbiornikach. 
Planowane są zawody dwudniowe, rozgrywane w trzech turach na początku lutego na jednym z jezior 
suwalszczyzny. Wstępne rozmowy były prowadzone z ZO PZW w Białymstoku na temat organizacji 
zawodów na jeziorze Pomorze, podobnie jak w roku bieżącym. 
Ostateczne decyzje zostaną podjęte po spotkaniu Kapitanatu Sportowego, na posiedzeniu Prezydium 
Zarządu Okręgu w dniu 14-tym stycznia 2016 r. Posiedzenie Kapitanatu planowane jest na niedzielę  
3-go stycznia lub na sobotę 9-go stycznia 2016 r. 
Kapitan sugeruje rezygnację z finansowania startów w Grand Prix Polski ze względów finansowych. Starty 
będą zbyt drogie, pięcioosobowa drużyna będzie wymagała dofinansowania na poziomie 5.000,- zł za jeden 
start. Zarząd pozostawia tę decyzję w dyspozycji Kapitanatu. 

Prezes poinformował o rozpoczęciu przygotowań do obchodów 40-lecia istnienia Okręgu. 
Zasugerował, by przygotować okazjonalny folder i małe spotkanie przyjaciół i weteranów Okręgu. Nie 
organizować wielkiej imprezy z ważnymi gośćmi, ograniczyć się do małej, wewnętrznej imprezy, bez 
wielkiej pompy. Niegospodarnym byłoby wydawać kilkadziesiąt tysięcy złotych na jedną imprezę w sytuacji 
ubywania członków, a co za tym idzie i wpływów.  

Następnie Prezydium zajęło się sprawami różnymi. 
W związku z oszczędnościami w zaplanowanych wydatkach na diety Zarząd zdecydował o wypłacie 

dodatkowej diety członkom ZO oraz Prezydium Komisji Rewizyjnej. 
Kolejny temat finansowy, to uruchomienie drugiej części funduszu nagród dla pracowników biura. 

Zarząd zdecydował o wypłacie nagród, zgodnie z planem rocznym. 
Zaakceptowany został wniosek ZK nr 11 w Żelechowie o zrefinansowanie kosztów naprawy grobli w 

kwocie 492,- zł, będących skutkiem działalności bobrów. 
Prezes poinformował o odrzuceniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie pozwu naszego Okręgu 

przeciwko Okręgowi Mazowieckiemu w sprawie uznania ważności umowy o wspólne gospodarowanie na 



obwodzie rybackim nr 5 rzeki Bug. Pełnomocnik został zobowiązany do sporządzenia odwołania od 
orzeczenia Sądu I instancji do Sądu Okręgowego.  

Do Biura Okręgu wpłynęła informacja, że Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę o 
wydzierżawieniu Okręgowi, na okres 16 lat, zabytkowego budynku, w którym mieściła się siedziba PTTK 
oraz Koła Nr 13. Czekamy na szczegółowe warunki użytkowania oraz projekt umowy. Okręg zadeklarował 
utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym ze środków własnych oraz udostępnienie jednego z 
lokali na siedzibę PTTK. 

Zarząd Koła Nr 8 w Łosicach wnioskuje o odwołanie Komendanta Powiatowego SSR, Pana Józefa 
Krupkowskiego oraz zarekomendowania na to stanowisko Pana Marcina Lesiuka. Zarząd Koła Nr 8 
uzasadnia wniosek wieloma zastrzeżeniami do pracy dotychczasowego Komendanta, mnóstwem skarg na 
sposób pełnienia obowiązków i niechęcią do współpracy z pozostałymi strażnikami SSR. Skargi na 
obecnego Komendanta wpływały również do Biura Okręgu oraz do Komendanta Posterunku Terenowego 
Państwowej Straży Rybackiej w Siedlcach, jako koordynatora działań SSR. Działalność kandydata została 
szczegółowo opisana we wniosku, została pozytywnie zaopiniowana przez Komendanta Posterunku 
Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Siedlcach i nie budzi wątpliwości Zarządu. Wobec 
powyższych argumentów Zarząd Okręgu przychyla się do wniosku ZK Nr 8 przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 

Ostatnim punktem posiedzenia było zatwierdzenie Uchwały Nr 26 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 
15 października 2015 roku w sprawie regulaminu łowiska „Podzamcze”. Sekretarz, Bartosz Mikulski, 
odczytał przedmiotowy regulamin oraz pełną treść Uchwały Nr 26. Zarząd jednomyślnie ją zatwierdził. 

Na zakończenie Prezes złożył życzenia spokojnych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku 
wszystkim obecnym. 

 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


