
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 5 listopada 2015 roku 

 
Prezydium rozpoczęło posiedzenie od dyskusji na temat sytuacji i sensu istnienia Kół, które nie spełniły 
kryterium liczebności 40 członków do końca września b.r., zgodnie z Uchwałą Nr 43 Zarządu Okręgu z dnia 
23.11.2014 r. Na posiedzenie przybyli przedstawiciele Zarządów Kół Nr 45 „PKS” Sokołów Podlaski, Nr 29 
„ZSZ” Sokołów Podlaski oraz Nr 23 „ZNTK” Mińsk Mazowiecki, natomiast nie pojawił się nikt z Zarządu 
Koła Nr 5 „FSO” Siedlce. Każdy przedstawił sytuację w swoim Kole. Po opuszczeniu sali przez 
przedstawicieli Kół Prezydium przedyskutowało wszystkie argumenty i ostatecznie podjęło decyzję o 
zarekomendowaniu Zarządowi likwidacji wszystkich, czterech Kół. 
Następnie Kapitan Sportowy, Kolega Mirosław Jarosławski, przedstawił projekt sprawozdania z działalności 
sportowej Okręgu w roku 2015-tym. Członkowie Prezydium wnieśli kilka uwag, które winny zostać 
uwzględnione w ostatecznej wersji sprawozdania. 
Kolejnym tematem posiedzenia była dyskusja na temat wysokości składki na rok 2016. Prezes, Waldemar 
Gozdek, poinformował o wysokości składki w Okręgach ościennych oraz propozycję podniesienia 
wysokości składki w naszym Okręgu do 110 zł. W ramach tej podwyżki każdy z wędkarzy otrzyma druk 
nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Według informacji z innych Okręgów wszystkie 
porozumienia z roku 2015-tego zostają utrzymane w mocy. Prezydium zarekomenduje Zarządowi 
pozostanie przy uldze dla członków, którzy opłacą składkę okręgową w innym Okręgu. 
W dalszej części dyskutowano o tematach na najbliższe posiedzenie Zarządu Okręgu z udziałem Prezesów 
Kół. Poza wyżej omówionymi sprawami należy poruszyć temat kampanii sprawozdawczej w Kołach, 
sposobu opracowania preliminarzy budżetowych, zatwierdzenia uchwał Prezydium, zarybień jesiennych, a 
także problem kosztów delegacji dla skarbników Kół. 
Następny punkt posiedzenia to sprawy różne. 
Prezes poinformował o stanie liczebnym Okręgu. Na dzień dzisiejszy Okręg liczy 8.319 członków, a więc 
założony plan ilościowy został nieznacznie przekroczony. 
Pojawił się poważny problem finansowy w Kole Nr 42 „KPP” w Sokołowie Podlaskim. Skarbnik nie 
rozliczył znaków wartościowych na znaczną kwotę, zerwał kontakt z Okręgiem i z Zarządem Koła. Jeśli w 
najbliższych dniach problem nie zostanie rozwiązany, Prezydium zarekomenduje Zarządowi podjęcie 
kroków prawnych wobec Skarbnika. 
Do biura Okręgu wpłynęło pismo z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o umorzeniu sprawy skarbnika 
Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach, ponieważ przyznał się do winy i zobowiązał się do zwrotu 
zawłaszczonych pieniędzy. Kancelaria Prawna Okręgu złożyła zażalenie na postanowienie Komendy, jako 
niezgodne z prawem. Prezydium zwróci się z wnioskiem do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu o 
przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec skarbnika. 
Sekretarz, Bartosz Mikulski, przeanalizował zaproszenie Miasta Siedlce do konsultacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W przedmiotowym programie nie znalazły się żadne 
problemowe tematy. 
Prezes zwrócił uwagę na problem delegacji na dojazdy do biura Okręgu przez skarbników Kół. Zarząd musi 
zająć się tą sprawą. Wielu skarbników nadużywa tej możliwości, Okręg wydał blisko 15.000,- zł na ten cel, 
jest to nie do przyjęcia. Niektórzy skarbnicy wożą co miesiąc puste raporty, co mija się z celem. Skarbnicy z 
Kół o minimalnej liczbie członków pobierają najwyższe delegacje. Czas to zmienić. 
Prezes, Waldemar Gozdek, podziękował wszystkim za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Prezydium 
Zarządu Okręgu. 
 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


