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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 22 grudnia 2016 roku. 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował, że na sali jest 12-stu członków Zarządu, 
więc wszystkie podejmowane przez Zarząd uchwały będą prawomocne.  
Prezes przedstawił porządek spotkania: 
1. Podsumowanie i ocena przebiegu zarybień w 2016 r. 
2. Zatwierdzenie preliminarzy budżetowych Kół. 
3. Przyjęcie planu pracy Zarządu Okręgu na pierwsze półrocze 2017 r. 
4. Omówienie stanu przygotowań do Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół. 
5. Przygotowania do Podlodowych Mistrzostw Okręgu. 
6. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 
 

Wiceprezes Stanisław Jakubik przedstawił szczegółowe sprawozdanie z zarybień wód Okręgu, 
zarówno obwodów rybackich, jak i wód zamkniętych, poza obwodami. Na wodach obwodów rybackich 
nie udało się zrealizować zarybienia jesiennym narybkiem brzany ze względu na jego niedostępność w 
ośrodkach zarybieniowych. Zostanie to uzupełnione w najbliższym, możliwym czasie. Operat rybacki 
pozwala na przeniesienie zarybienia na kolejny rok. W zbiornikach zamkniętych, poza obwodami 
rybackimi, nie udało się nabyć narybku pstrąga z przeznaczeniem na Zalew „Muchawka”, który zostanie 
uzupełniony w okresie wiosennym.  

Główna Księgowa Okręgu, Elżbieta Bierdzińska, przedstawił stan wykonania obowiązków 
statutowych przez Zarządy Kół. Zarządy 5 Kół nie złożyły preliminarzy budżetowych w wymaganym 
terminie, są to Koła: Nr 12 w Gończycach, Nr 16 w Sobieniach Jeziorach, Nr 25 w Mordach, Nr 27 w 
Sadownem, Nr 39 w Kałuszynie. Większość zarządów planuje wydatki na poziomie planowanych 
wpływów. Skarbnicy Kół, których zarządy nie złożyły preliminarzy do akceptacji, nie otrzymają znaków i 
zezwoleń na rok 2017, do czasu wywiązania się z obowiązków statutowych. 
Zarząd jednomyślnie zatwierdził preliminarze budżetowe 29 Kół.  

Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, przedstawił plan pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na I 
półrocze 2017 roku. Zarząd jednogłośnie przyjął plan do realizacji.  

Prezes, Waldemar Gozdek, poruszył temat organizacji Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół. W 
planie pracy Zarządu Okręgu został zaproponowany termin 2 kwietnia 2017 r. Jest to niedziela, dwa 
tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi.  
Zarząd Koła Nr 19 w Garwolinie zadeklarował chęć organizacji Zjazdu w Ośrodku Konferencyjno – 
Szkoleniowym w Miętnem. Wójt Gminy Garwolin oraz Burmistrz Miasta Garwolin złożyli wstępne  
obietnice wsparcia finansowego, zaś Starosta powiatu garwolińskiego obiecał wsparcie organizacyjne. 
Koło Nr 26 w Węgrowie także zgłosiło chęć organizacji Zjazdu, na warunkach i zasadach podobnych jak 
w roku 2013. Oczywiście istnieje także możliwość przeprowadzenia Zjazdu w Siedlcach, gdzie nie brakuje 
odpowiednich miejsc dla takiego wydarzenia. 
Prezes wraz z Dyrektorem Biura Okręgu przeprowadzi wizję lokalną w terenie i przedstawi jej wyniki na 
najbliższym posiedzeniu. 

W dniu 8 stycznia odbędzie się posiedzenie Kapitanatu Sportowego oraz Kolegium Sędziowskiego, 
na którym zostaną podjęte decyzje na temat organizacji Podlodowych Mistrzostw Okręgu. Kapitan 
Sportowy przedstawi szczegóły na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 12 stycznia. 
 Kolejny temat, to uruchomienie drugiej części zaplanowanego funduszu nagród dla pracowników 
Biura Okręgu, zgodnie z preliminarzem budżetowym. Podział kwoty przeznaczonej dla pracowników 
pozostawia się do decyzji Dyrektora Biura. Zarząd jednomyślnie akceptuje propozycję. 
 Wpłynął wniosek Zarządu Koła Nr 19 w Garwolinie o wyrażenie zgody na zakup środków 
trwałych w postaci komputera przenośnego oraz telefonu komórkowego a także o zawarcie umowy na 
dostawę usług telekomunikacyjnych. Wszelkie koszty zakupu oraz bieżącej eksploatacji tych urządzeń 
pokryje Koło ze środków własnych. Zarząd zaakceptował wniosek. 
 Dzierżawca obiektu w Nowodworze przysłała fakturę za wymianę okien na kwotę 3.304,- zł. 
Zarząd wyrażał zgodę na wykonanie tych robót. Powyższe koszty zostaną potrącone z opłat dzierżawnych 
przekazywanych do Zarządu Głównego. 
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 Kolega Tadeusz Mielańczuk poinformował o jubileuszu 65-lecia istnienia Koła Nr 30 w Sokołowie 
Podlaskim w roku 2017. Zarząd Koła liczy na wsparcie finansowe w organizacji obchodów 
jubileuszowych. Podobnie Zarząd Koła Nr 11 w Żelechowie, które będzie obchodziło 40-lecie istnienia. 
Prezes poinformował o konieczności złożenia wniosków formalnych do ZO z prośbą o wsparcie w 
terminie umożliwiającym zaplanowanie tych wydatków w budżecie Okręgu. 
 
Prezes, Waldemar Gozdek, złożył wszystkim serdeczne życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i 
Szczęśliwego Nowego Roku i zakończył posiedzenie zapraszając członków Prezydium Zarządu na 
pierwsze posiedzenie w nowym roku, które odbędzie się 12-go stycznia o godz. 1600. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 
Bartosz Mikulski                  Waldemar Gozdek 

 


