
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 22 listopada 2015 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek, przywitał zaproszonych gości, tj. Prezesów Kół naszego 
Okręgu oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Następnie poinformował, że na sali jest 14-stu 
członków Zarządu, więc wszystkie podejmowane przez Zarząd uchwały będą prawomocne.  
Prezes przedstawił porządek spotkania: 
1. Podsumowanie działalności sportowej w 2015 r. 
2. Zatwierdzenie wysokości składek okręgowych w roku 2016. 
3. Wytyczne do kampanii sprawozdawczej w Kołach. 
4. Zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO. 
5. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 
 
Na początek Prezes, Waldemar Gozdek, krótko omówił ogólną sytuację Okręgu w bieżącym roku. Najpierw 
poinformował o stanie liczebnym Okręgu, na dzień 30 października składki zapłaciło 8319 członków. 
Następnie Prezes poinformował o odbytych jubileuszach: związku, okręgów i kół naszego Okręgu. W 
przyszłym roku przypada czterdziestolecie istnienia Okręgu PZW w Siedlcach, Zarząd podjął decyzję o 
zorganizowaniu obchodów tej rocznicy. W bieżącym roku został oddany do użytkowania obiekt wędkarski 
Godzisz, który od 1 stycznia 2016 r. zostanie dopuszczony do wędkowania. W najbliższy poniedziałek 
zostanie wydane orzeczenie w sprawie sporu pomiędzy naszym Okręgiem, a Okręgiem Mazowieckim w 
sprawie użytkowania obwodu rybackiego Bug Nr 5. Ogólnie trzeba ocenić mijający rok pozytywnie, udało 
się poprawić wiele spraw organizacyjnych i udało się wybrnąć z problemów finansowych.  
Kolejnym punktem było wręczenie odznak związkowych, przyznanych przez Zarząd Główny PZW. 
Wręczone zostały: 1 złota odznaka z wieńcami, 1 odznaka złota oraz 2 odznaki srebrne dla obecnych na Sali. 
Pozostałe odznaczenia związkowe zostały przekazane Prezesom Kół, których członkowie zostali 
wyróżnieni. 
Po tym wstępie Zarząd przeszedł do porządku obrad. 
Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, rozpoczął od szczególnego podziękowania Kapitanatowi Sportowemu  pod 
przewodnictwem Kolegi Mirosława Jarosławskiemu za całokształt działań w dziedzinie sportu. 
Następnie Kapitan Sportowy Okręgu, Kolega Mirosław Jarosławski, przedstawił szczegółowe sprawozdanie 
z działalności sportowej w roku 2015-tym. Na zakończenie swojego wystąpienia Kapitan Sportowy 
podziękował współorganizatorom i sędziom biorącym udział w zawodach  okręgowych i razem z 
Wiceprezesem, Jerzym Szczęśniakiem, wręczył pamiątkowe tabliczki. 
Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego Okręgu przypomniał o konieczności złożenia sprawozdań z 
działalności sędziów w mijającym roku do dnia 15 grudnia. W dniu 3 grudnia odbędzie się weryfikacja 
kwalifikacji sędziów klasy okręgowej i podstawowej. Posiadający licencje sędziowskie, którzy nie poddadzą 
się jej, nie będą mogli sędziować zawodów w kolejnych latach, licencja sędziowska zostanie im odebrana. 
Skarbnik Okręgu, Kolega Kazimierz Białas, poinformował o uchwale ZG na temat składki członkowskiej 
oraz przedstawił projekt okręgowej składki członkowskiej i jej pochodnych na rok 2016-ty. Składka 
podstawowa została podniesiona do kwoty 110,- zł rocznie. Podwyżka jest uzasadniona przekazaniem 
każdemu z wędkarzy nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Utrzymana została specjalna składka 
dla członków naszych Kół, opłacających jednocześnie składkę w innych Okręgach. Pozostałe składki i 
zasady ich opłacania nie zmieniły się w stosunku do bieżącego roku.  
Członkowie Zarządu uchwalili przedstawiony projekt jednogłośnie. Uchwała Zarządu Okręgu Nr 69 w tej 
sprawie stanowi Zał. 2 do niniejszego protokołu. 
Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przekazał podstawowe informacje na temat organizacji walnych zgromadzeń 
sprawozdawczych w Kołach. Zwrócił uwagę na szczególnie ważną sprawę, którą jest właściwe 
zawiadomienie członków z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na sposób zaprotokołowania zgromadzenia. 
Niezbędnym elementem zgromadzeń są sprawozdania z działalności zarządu, komisji rewizyjnych i sądów 
koleżeńskich oraz plany budżetowe i organizacyjne Kół. Kolega Wiceprezes przypomniał o konieczności 
odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Okręgu o planowanych zebraniach, ze względu na chęć 
uczestnictwa członków Zarządu w zgromadzeniach sprawozdawczych Kół. Zarządy Kół winny zwrócić 
szczególną uwagę na treść i adresowanie wniosków z walnych zgromadzeń. Warto na takie spotkania 
zapraszać Wójtów Gmin i Burmistrzów Miast, dzięki temu jest szansa na pozyskanie środków finansów z 
ich budżetów. Wszystkie Walne Zgromadzenia powinny odbyć się do 15-go lutego, a sprawozdania z ich 
przebiegu powinny wpłynąć do Okręgu do dnia 1 marca.  



Sekretarz, Bartosz Mikulski, poinformował o treści Uchwał Prezydium ZO z dnia 15 października b.r. 
Szerzej została omówiona Uchwała Nr 22 w sprawie zakazu stosowania niektórych przynęt w okresie od 1 
stycznia do 30 kwietnia oraz Uchwała Nr 23 w sprawie zmiany wymiarów ochronnych niektórych ryb w 
wodach obwodów rybackich Bug Nr 4 i Liwiec Nr 1.  
Po krótkich wyjaśnieniach i dyskusji na temat uchwał Prezydium, Sekretarz poprowadził cykl głosowań. 
Uchwały Nr 20, 21, 22, 23, 24 i 25 zostały zatwierdzone, zaś głosowanie nad Uchwałą Nr 26 zostało 
odroczone do następnego posiedzenia Zarządu. 
Dalej Zarząd zajął się sprawami różnymi. 
Na początek Prezes poruszył trudny temat liczebności niektórych Kół. W minionym roku Zarząd przyjął 
Uchwałę Nr 43, mówiącą o minimalnej liczebności Kół na poziomie 40 członków w miastach powiatowych, 
w których istnieje ich kilka. Na dzień 30 października b.r. Koła Nr: 5 „FSO” w Siedlcach, 23 „ZNTK” w 
Mińsku Mazowieckim, 29 „ZSZ” w Sokołowie Podlaskim, 45 „PKS” w Sokołowie Podlaskim oraz Nr 35 
„KMP” w Siedlcach nie spełniły wymogu Uchwały. Prezes tego ostatniego podjął mediację z Prezesem, 
wyjaśniając, że zbyt mała liczba członków wynika głównie ze zmian logistycznych oraz przebudowy 
siedziby i zapewnił, że zrobi wszystko, by doprowadzić do wymaganej, minimalnej liczby członków. Prezes 
przychylił się do prośby i zarekomendował Zarządowi odroczenie likwidacji tego Koła o rok. Zarząd 
przychylił się do wniosku. Następnie głos zabrał Prezes Koła Nr 29 „ZSZ” w Sokołowie Podlaskim. Prosił o 
odroczenie terminu likwidacji Koła, argumentując to jego szczególnym charakterem, większość członków 
stanowią uczniowie, którzy zwykle opłacają składki z początkiem roku kalendarzowego. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że Koło nie jest w stanie osiągnąć wymaganej liczebności od kilku lat i 
argumentacja Prezesa Koła jest mało przekonująca. Odbyła się krótka dyskusja w tym temacie. Kolejnym, 
który zabrał głos, był Prezes Koła Nr 5. Stwierdził, że nie widzi szans na dalsze funkcjonowanie Koła ze 
względu na upadek zakładu. Prezesi Kół Nr 23 i 45 również nie widzą szans na kontynuowanie działalności, 
co przedstawili na ostatnim posiedzeniu Prezydium ZO. W dalszej części zostały przeprowadzone 
głosowania na temat likwidacji poszczególnych Kół. Niejednomyślnie, ale jednak została podjęta decyzja o 
likwidacji wszystkich czterech Kół, mówi o tym Uchwała Nr 71. 
Księgowa, Elżbieta Bierdzińska, szczegółowo omówiła przygotowanie preliminarzy budżetowych, które 
należy dostarczyć do Biura Zarządu Okręgu do dnia 15 grudnia. Przypomniała o tym, że Koła nie mogą 
prowadzić zakupów środków trwałych bez uzgodnienia z Okręgiem. Wszystkie środki trwałe stanowią 
własność Okręgu i to Okręg prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Koło może być 
wyłącznie użytkownikiem takowych środków. 
Prezes zwrócił uwagę na wartość delegacji skarbników Kół za dojazdy do Biura Okręgu. W minionym roku 
Okręg wydał blisko 15.000,- zł na te delegacje. Trzeba ukrócić te praktyki. Zarząd zajmie się szczegółowo 
tym tematem przy opracowywaniu budżetu na rok 2016. 
Kolejny temat, to problem skarbnika Koła Nr 42 „KPP” w Sokołowie Podlaskim, który nie  rozliczył 
znaków wartościowych na kwotę blisko 14.000,- zł. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 
działalności Zarządu Koła Nr 42 i wnioskuje o skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego. Zarząd 
Okręgu zwraca się do Rzecznika Dyscyplinarnego o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec 
skarbnika, Kolegi Piotra Paczuskiego. W najbliższym czasie skierowane zostanie zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim. 
Prezes Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach poinformował o tym, że Zarząd Koła rozliczył się ze wszystkich 
środków, do których miał dostęp. Przeciwko Skarbnikowi, który zdefraudował środki pieniężne, toczy się 
postępowanie wyjaśniające w prokuraturze. Zarząd Koła złoży wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego 
Okręgu o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
Następnie Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o problemach Koła Nr 8 w Łosicach. Zarząd Koła 
podał się do dymisji, ale tuż przed powołaniem nowych członków, zdążył wydać niemal wszystkie środki 
finansowe na zakup mebli oraz aparatu fotograficznego, pozostawiając nowy Zarząd bez środków na 
działalność statutową. Dodatkowo, członkowie ustępującego Zarządu, uniemożliwiali dostęp do siedziby 
Koła i nie przekazali dokumentów finansowych i organizacyjnych. Zarząd Okręgu sugeruje Komisji 
Rewizyjnej pilne przeprowadzenie kontroli w Kole Nr 8.  Nowo wybrany Prezes Koła prosi Rzecznika 
Dyscyplinarnego o podjęcie działań w kierunku ukarania członków ustępującego Zarządu Koła. 
Dyrektor Biura ZO, Rafał Kuczborski, podziękował członkom Kół, którzy wyjątkowo angażowali się w 
akcje zarybieniowe w obwodach rybackich. I tak rzeki Wilgę i Okrzejkę wspierali swoją pracą Koledzy: 
Józef Boryń, Tomasz Piotrowski, Ryszard Poniatowski, Bogdan Kowalski, Andrzej Dudek z Koła Nr 15 w 
Maciejowicach oraz Jan Rękawek i Marek Winiarek z Koła Nr 19 w Garwolinie. W zarybienie rzeki Liwiec 
najwięcej pracy włożyli Koledzy: Zdzisław Zieliński, Mirosław Broniarczyk, Robert Trochimiak, Bartosz 
Mikulski z Koła Nr 48 „Refleks” w Siedlcach. Rzeka Bug zawdzięcza ryby Kolegom: Tadeuszowi 
Mielańczukowi z Koła Nr 30 w Sokołowie Podlaskim, Andrzejowi Gierłowskiemu, Olgierdowi Bartnikowi, 
Jerzemu Szczęśniakowi z Koła Nr 26 w Węgrowie oraz Stanisławowi Jakubikowi i Edwardowi 



Maliszewskiemu z Koła Nr 28 w Łochowie. Dyrektor przypomniał, że Okręg nie zarybia rybami w 
wymiarze handlowym. 
Prezes Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim poinformował o najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki, na którym Burmistrz Miasta będzie rekomendował przekazanie siedziby Koła w ręce PZW. 
Kolejny temat to planowane spuszczenie wody ze zbiornika „Łazienki”. Prezes sugeruje odłowienie 
rybostanu i przeniesienie go do zbiornika „Pogorzel”. Okręg zarybiał ten zbiornik przez kilkanaście 
ostatnich lat. Dyrektor, Rafał Kuczborski, wyjaśnił, że właścicielem ryb w zbiorniku, będącym częścią 
obwodu rybackiego, jest Skarb Państwa. Jedynym uprawnionym do podjęcia decyzji jest RZGW w 
Warszawie. Najprawdopodobniej wszystkie ryby zostaną spuszczone ze zbiornika do rzeki i Okręg nie ma 
na to wpływu. Druga sprawa, to brak możliwości technicznych Okręgu do odłowów sieciowych. Kolejny 
problem, to obecny użytkownik rybacki, czyli Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. 
Na zakończenie Prezes Koła Nr 13 zwrócił się z prośbą do ZO o pomoc w restytucji zbiornika „Pogorzel”, w 
który Koło inwestuje wiele środków własnych od kilku lat. Koło przygotuje plan finansowy i zwróci się 
oficjalnie do ZO o dofinansowanie. 
Na tym posiedzenie zostało zakończone, Prezes, Waldemar Gozdek, złożył wszystkim serdeczne życzenia 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku i zakończył posiedzenie zapraszając 
członków Zarządu na ostatnie w tym roku posiedzenie, które odbędzie się 22-go grudnia o godz. 1600. 
 
 
 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


