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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 3 listopada 2016 roku. 

 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek i przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Omówienie działalności sportowej w 2016 r. 
2. Propozycje wysokości składek okręgowych na rok 2017. 
3. Omówienie tematów na posiedzenie Zarządu. 
4. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń. 
 

Kapitan Sportowy, Kolega Mirosław Jarosławski, przedstawił projekt sprawozdania z działalności 
sportowej Okręgu w roku 2016-tym. Członkowie Prezydium wnieśli kilka uwag, które winny zostać 
uwzględnione w ostatecznej wersji sprawozdania. Kolega Jarosławski zobowiązał się do ich uwzględnienia 
i przedstawienia poprawionej wersji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 27 listopada b.r.  

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o deklaracjach przedstawicieli Okręgów na spotkaniu 
„Ściany Wschodniej” w Białej Podlaskiej, w dniu 15 października b.r. na temat planowanych wysokości 
składek. Zdecydowana większość Okręgów ma zamiar utrzymać wysokość składek na dotychczasowym 
poziomie ze względu na podwyżkę składki członkowskiej o 11,- zł. Jedynie w Białej Podlaskiej składka 
wzrośnie o 3 zł do wysokości 110,- zł. Wobec powyższego Prezes zasugerował, by rekomendować 
Zarządowi pozostawienie wysokości składki w naszym Okręgu na obecnym poziomie 110,- zł.   
Według informacji z innych Okręgów wszystkie porozumienia z roku 2016-tego zostają utrzymane w 
mocy.  
Prezydium zarekomenduje Zarządowi pozostanie przy uldze dla członków, którzy opłacą składkę na 
zagospodarowanie i ochronę wód w innym Okręgu. 

Najbliższe posiedzenie Zarządu Okręgu odbędzie się w niedzielę, 27-go listopada, z udziałem 
Prezesów Zarządów Kół. Plan przewiduje sprawozdanie z działalności sportowej, zatwierdzenie składki na 
zagospodarowanie i ochronę wód, wytyczne do kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach oraz 
sprawy różne. Dodatkowo należy uwzględnić w programie posiedzenia sprawozdanie roczne Komisji ds. 
Dzieci i Młodzieży. 
Prezes zwrócił uwagę na konieczność dość szczegółowego omówienia dokumentów, które zostały 
rozesłane do Prezesów Kół, a dotyczących sposobu prowadzenia zebrań i dokumentowania ich przebiegu.  

Prezes, Waldemar Gozdek, poruszył problem Kół, które nie wykazują żadnej działalności oraz 
tych, które nie spełniają wymogów Uchwały ZO Nr 43 z 23 listopada 2014 r. Złym przykładem braku 
właściwej działalności jest Koło Nr 25 w Mordach, z którego brak jakichkolwiek sprawozdań, czy 
informacji. Kolejnym problemem jest Koło Nr 3 „Fenes”, które nie może utrzymać liczebności 40 
członków, podobnie jak Koło Nr 37 „Akademia Podlaska”, które ma zaledwie 28 członków. Koło Nr 35 
„KMP Siedlce” deklarowało osiągnięcie minimum 40 członków do końca października b.r. Na posiedzeniu 
Zarządu Okręgu koniecznym jest poruszenie problemu liczebności członków w/w Kół. 

Na Zapytanie ofertowe dotyczące budowy pomostu dla osób niepełnosprawnych nad siedleckim 
zalewem odpowiedziała firma z Białegostoku. Niestety oferta na kwotę blisko 50 tysięcy zł jest nie do 
przyjęcia. Prezydium będzie poszukiwało innego wykonawcy. 

Kapitan Sportowy, Kolega Mirosław Jarosławski, wnioskuje o nadanie tytułu Inspektora Szkolenia 
Młodzieży Wędkarskiej Koledze Zbigniewowi Stankiewiczowi z Koła Nr 51 w Pilawie. Tytuł ten nadaje 
Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgu. Prezydium przychyla się do prośby i zaopiniuje go 
pozytywnie, jednocześnie delegując Kapitana Sportowego do przygotowania formalności w tej sprawie. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
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