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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 27 listopada 2016 roku. 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek, przywitał zaproszonych gości, tj. Prezesów Kół naszego 
Okręgu oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  
Obecni uczcili minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy odeszli w bieżącym roku. 
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 2016 r. 
2. Zatwierdzenie wysokości składek na zagospodarowanie i ochronę wód w roku 2017. 
3. Wytyczne do kampanii sprawozdawczej w Kołach. 
4. Zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO. 
5. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 
 
Prezes wręczył upominki dla Kół na ręce ich przedstawicieli, którzy nie byli obecni na uroczystości 40-
lecia istnienia Okręgu PZW w Siedlcach. 
Kapitan Sportowy Okręgu, Kolega Mirosław Jarosławski, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z 
działalności sportowej w roku 2016-tym, a następnie podziękował szczególnie zaangażowanym w sprawy 
sportu Kolegom: Adolfowi Molędzie, Zbigniewowi Krogulcowi, Adamowi Rapackiemu, Mirosławowi 
Krasuskiemu i Andrzejowi Dudkowi. W uznaniu ich zaangażowania i ciężkiej pracy Kapitan i Wiceprezes 
Szczęśniak wręczyli pamiątkowe statuetki. Kolejne podziękowania zostały skierowane do Komisji ds. 
Dzieci i Młodzieży, która wsparła organizacyjnie i finansowo Kapitanat. 
Wiceprezes Jerzy Szczęśniak podziękował Kapitanowi Sportowemu oraz Kolegium Sędziowskiemu za 
uporządkowanie i uregulowanie organizacji sportu na poziomie Okręgu. 
Kolega Adam Kur, Prezes Koła Nr 33 złożył podziękowania Zarządowi Okręgu za pomoc i wsparcie przy 
organizacji pierwszych zawodów wędkarskich dla osób niepełnosprawnych. 
Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego, Bogdan Korzeniewski, poinformował, że nie wszystkie Koła 
złożyły sprawozdania z pracy swoich sędziów. Sędziowie, którzy nie dopełnili tego obowiązku zostaną 
poddani weryfikacji w przyszłym roku. 

Sekretarz Zarządu Okręgu, Kolega Bartosz Mikulski, poinformował o uchwale ZG na temat składki 
członkowskiej oraz przedstawił projekt składki na zagospodarowanie i ochronę wód i jej pochodnych na 
rok 2017-ty. Składka członkowska została podniesiona przez ZG do kwoty 86,- zł, natomiast wszystkie 
składki i zasady ich opłacania w naszym Okręgu nie zmieniły się w stosunku do bieżącego roku. Jedyna 
zmiana polega na zmianie nomenklatury, w miejsce składki okręgowej pojawiło się określenie „składka 
członkowska na zagospodarowanie i ochronę wód”. Członkowie Zarządu uchwalili przedstawiony projekt 
jednogłośnie.  

Przy tej okazji Prezes krótko omówił stan finansów Okręgu. Założenia budżetowe zostały 
wykonane, zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków, stąd propozycja utrzymania wysokości 
składek na przyszły rok na poziomie roku bieżącego.  

Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przekazał podstawowe informacje na temat organizacji walnych 
zgromadzeń sprawozdawczo - wyborczych w Kołach. Zwrócił uwagę na szczególnie ważną sprawę, którą 
jest właściwe zawiadomienie członków z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na sposób zaprotokołowania 
zgromadzenia. Wszystkie Walne Zgromadzenia powinny odbyć się do 15 stycznia, a komplet dokumentów 
po walnym powinien być dostarczony do biura Okręgu w terminie 14 dni od daty zgromadzenia. 
Szacunkowy termin Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół to przełom marca i kwietnia 2017. 

Kolega Krzysztof Głowienko, Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu, przypomniał o konieczności 
powoływania rzeczników dyscyplinarnych w Kołach oraz o możliwości powoływania jednego Sądu 
Koleżeńskiego dla kilku Kół. 

Sekretarz, Bartosz Mikulski, poinformował o treści Uchwały Prezydium ZO z dnia 13 października 
b.r. w sprawie zmiany preliminarza budżetowego Koła Nr 48 „Refleks” w Siedlcach. Uchwała Nr 36 
Prezydium ZO została zaakceptowana jednomyślnie. 

Prezes poinformował o rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd Okręgowy orzekł, 
że stosunek prawny pomiędzy Okręgiem PZW w Siedlcach i Okręgiem PZW w Warszawie istnieje 
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stosunek prawny, którego przedmiotem jest wspólne prowadzenia gospodarki rybacko – wędkarskiej i 
ochrony wód w obwodzie rybackim rzeki Bug Nr 5. Co za tym idzie wędkarze naszego Okręgu będą mogli 
wędkować na Bugu Nr 5 bez konieczności opłacania składki w Okręgu Mazowieckim. 

Księgowa, Elżbieta Bierdzińska, pouczyła obecnych na Sali Prezesów Kół o sposobie 
przygotowania preliminarzy budżetowych. Szczegółowo została omówiona metoda naliczania 
planowanych przychodów Kół. Każdy z Prezesów otrzymał druki pomocne w planowaniu przychodów i 
wydatków. W dalszej części został szczegółowo omówiony rozdział planowanych wydatków na 
poszczególne działy. Preliminarze budżetowe należy dostarczyć do Biura Okręgu do dnia 15 grudnia. 
Prezesi powinni pamiętać o konieczności sporządzenia inwentaryzacji środków pieniężnych Koła na dzień 
31 grudnia. Inwentaryzacji dokonuje Komisja powołana przez Prezesa w składzie trzyosobowym. 
Księgowa przypomniała, że Koła nie mogą dokonywać zakupów środków trwałych. Wszystkie środki 
trwałe stanowią własność Okręgu i to Okręg prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów 
amortyzacyjnych. Koło może być wyłącznie użytkownikiem takowych środków. 

Do biura Okręgu wpłynęły wnioski o nadanie tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. 
Tytuły te nadaje Zarząd Główny PZW na wniosek ZO. Wnioski dotyczą Kolegów: Piotra Głażewskiego z 
Koła Nr 41 w Mińsku Mazowieckim, Alfreda Brzezika z Koła Nr 26 w Węgrowie, Zbigniewa 
Stankiewicza z Koła Nr 51 w Pilawie. Prezes, Waldemar Gozdek, przedstawił sylwetki kandydatów i 
uzasadnił zasadność złożonych wniosków. W głosowaniu jawnym członkowie ZO jednomyślnie wyrazili 
zgodę na złożenie wniosków do ZG. 

Kolejny temat, to wniosek Zarządu koła Nr 10 w Stoczku Łukowskim o refundację wydatków na 
wykonanie tablic informacyjnych ustawionych na brzegach łowiska Izydory. ZK przedstawił faktury za 
zakup materiałów na łączną kwotę 836,40 zł. Wszelkie prace związane z wykonaniem i ustawieniem tablic 
członkowie Koła wykonali nieodpłatnie. ZK przedstawił dokumentację fotograficzną, która potwierdza 
ustawienie tablic informujących o regulaminie łowiska, zawierających informacje teleadresowe Koła, SSR, 
PSR.  Członkowie ZO jednogłośnie zaakceptowali wniosek. 

Kolejny wniosek wpłynął z Koła Nr 8 w Łosicach. ZK prosi o zniesienie wymiaru ochronnego 
amura na łowisku Zalew w Łosicach. Uzasadnieniem wniosku jest nadmiar tych ryb, czego skutkiem jest 
niemal całkowity zanik roślinności. Wniosek jest zgodny z RAPR, ustawowo amur również nie jest 
chroniony wymiarem ochronnym. Wobec powyższego Zarząd Okręgu zaakceptował wniosek. 

Następnie Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o prośbie dzierżawcy stawów w Nowodworze, 
Pani Skrzyńskiej, o umorzenie opłaty dzierżawnej za rok 2016. Uzasadnieniem dla wniosku jest trudna 
sytuacja materialna związana z ciężką chorobą męża Pani Skrzyńskiej i kosztowne leczenie w USA. 
Wniosek jest kierowany do Zarządu Głównego, ale opiniowany przez Zarząd Okręgu. Zarząd rekomenduje 
przyjęcie wniosku. 

Zarząd Koła Nr 33 „Szczupak” w Siedlcach prosi o dofinansowanie zakupu oleju opałowego 
niezbędnego do ogrzewania siedziby Koła przy ul. 11-go Listopada 45. Prezes ZO przypomniał, że Okręg 
dofinansowuje wyłącznie utrzymanie lokali, które są wynajmowane na siedziby Kół na podstawie umów 
zawartych z właścicielami. Lokal przy 11-go Listopada nie jest wynajmowany przez Okręg, wobec czego 
nie ma możliwości dofinansowania jego utrzymania. 
 
Na zakończenie 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. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 

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

 


