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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU  
w dniu 9 czerwca 2016 roku. 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował, że na sali jest 12-stu członków 
Zarządu, więc wszystkie podejmowane przez Zarząd uchwały będą prawomocne.  
Następnie przedstawił porządek obrad: 
1. Zatwierdzenie propozycji odznaczeń związkowych. 
2. Informacja o stanie finansów Okręgu na dzień 31 maja. 
3. Podział środków finansowych dla Społecznej Straży Rybackiej na drugie półrocze 2016. 
4. Zatwierdzenie planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu w drugim półroczu 2016. 
5. Zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO. 
6. Sprawy różne. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 
 

Sekretarz, Kolega Bartosz Mikulski, przedstawił listę osób, których wnioski zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń oraz wnioski przygotowane przez Prezydium 
ZO. Po krótkich wyjaśnieniach Zarząd zaakceptował wnioski. Członkowie Zarządu zastanowią się nad 
kandydatami do Medalu „Za zasługi dla Wędkarstwa” do posiedzenia Prezydium w lipcu b.r. 

Skarbnik, Kazimierz Białas, poinformował o stanie ilościowym członków Okręgu. Na dzień 31 
maja b.r. Okręg liczy 7.260 członków, dla porównania z rokiem minionym jest przyrost o  303 
członków. Plan zakładał 8.000 członków na koniec roku, co wydaje się być całkiem realną prognozą. 
Nie widać szczególnych zagrożeń dla planowanego preliminarza budżetowego. Następnie Główna 
Księgowa, Elżbieta Bierdzińska, zreferowała stan przychodów i rozchodów Okręgu. Na szczególną 
uwagę zasługują wpływy z egzaminów oraz opłaty terminowe (1 i 3 dniowe), które wyjątkowo 
wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. Tak wpływy, jak i wydatki mieszczą się w planie budżetowym 
i nie zachodzi ryzyko przekroczenia wydatków w stosunku do planu.  

Następnie Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił wyniki finansowe oraz plan wydatków 
na działalność Społecznej Straży Rybackiej. Wydatki zaplanowane na pierwsze półrocze nie zostały 
zrealizowane, budżet nie został przekroczony. Wobec powyższego planuje się drobne zmiany 
finansowe na drugą połowę roku. Łącznie zakłada się dofinansowanie SSR w kwocie 11.000 zł w 
okresie czerwiec – grudzień 2016 r.  

Sekretarz, Bartosz Mikulski, przedstawił plan pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na drugie 
półrocze, który został jednomyślnie zaakceptowany. 

Sekretarz, Bartosz Mikulski, przedstawił Uchwałę Nr 32 Prezydium ZO. Zarząd jednomyślnie 
je zaakceptował. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o przeprowadzonej przez GKR kontroli działalności 
Okręgu. Główna Komisja Rewizyjna skontrolowała działalność ZO w zakresie pozyskiwania nowych 
członków i przeciwdziałania spadkowi liczby członków, działalność inwestycyjną ZO, 
gospodarowanie majątkiem związku, działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Protokół 
pokontrolny pozytywnie ocenia działalność władz i organów Okręgu. 

Wpłynął wniosek o refundację kosztów zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do 
bieżącego remontu siedziby Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim w kwocie 3.151,32 zł. Zarząd 
jednomyślnie zaakceptował wniosek. Zarząd obliguje biuro do zwrócenia uwagi ZK Nr 13 na 
konieczność opracowania inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej remontu elewacji i dachu 
budynku siedziby celem uzgodnienia z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków i zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.  

Zarząd Koła Nr 11 w Żelechowie informuje o konieczności wykonania konserwacji koryta 
obwodnicy rzeki Żelechówka. ZK określił zakres niezbędnych prac i zwrócił się o ocenę stanu koryta i 
wydanie zgody do właściwego wydziału ochrony środowiska. Niezbędnym jest określenie kosztów i 
wybór wykonawcy robót. Zarząd akceptuje podjęte działania. 

Koło Nr 10 w Stoczku Łukowskim zwróciło się z prośbą o refundację kwoty 800,- zł wydanej 
na naprawę przepustu i grobli stawowej na łowisku „Izydory”. Prezydium ZO zwróciło uwagę na brak 
dokumentacji potwierdzającej wykonanie powyższych robót, do dnia dzisiejszego taka dokumentacja 
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nie wpłynęła do Biura Zarządu. Ze względu na okres wakacyjny Zarząd warunkowo akceptuje 
wniosek i upoważnia Główną Księgową do zrealizowania refundacji po przekazaniu odpowiednich 
dokumentów.  

Pani Małgorzata Skrzyńska, dzierżawca obiektu w Nowodworze, zwraca się z prośbą o zwrot 
kosztów zakupu okien w budynku mieszkalnym w kwocie 3.000,- zł. Jednocześnie zobowiązuje się do 
poniesienia kosztów wymiany okien. Zarząd deleguje Skarbnika, Kolegę Kazimierza Białasa, do 
sprawdzenia stanu przedmiotowych okien i ewentualnego sporządzenia protokołu konieczności ich 
wymiany. Jeśli taka konieczność rzeczywiście istnieje, Zarząd zrefunduje zakup i potrąci tę kwotę z 
czynszu przekazywanego do Zarządu Głównego PZW. 

Zarząd Koła Nr 10 w Stoczku Łukowskim przesłał ofertę wykonania remontu zbiornika w 
obrębie Stawów Izydory. Chodzi o zbiornik, przez który spuszczana jest woda z basenu do rzeki 
Świder, faktycznie wymaga on odmulenia. Sprawa była już rozpatrywana, ale nadal budzi wątpliwości 
natury formalnej i wymaga dalszego rozpatrzenia.  

Prezes poinformował o uchwale ZG w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych w obrębie 
Okręgów. Załączono dokumenty wzorcowe, które Okręg winien przygotować. Niestety, już po 
pobieżnej analizie przekazanych dokumentów, Prezes oraz Biuro ZO stwierdza ich niespójność i brak 
możliwości natychmiastowego wprowadzenia w życie. Prawo stwierdza, że administratorem danych 
osobowych jest Zarząd Okręgu, którego obowiązkiem jest ustalenie osoby Administratora 
Bezpieczeństwa Informatycznego i Danych Osobowych. Zarząd deleguje Dyrektora Biura ZO do 
szczegółowego rozpoznania tematu i przedstawienia szczegółowych rozwiązań na najbliższych 
posiedzeniach Prezydium ZO. 

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu, Kolega Krzysztof Głowienko, przedstawił stan postępowań 
dyscyplinarnych, prowadzonych przeciwko skarbnikom Kół oraz przeciwko ZK Nr 8 w Łosicach. W 
dniu 9 czerwca odbyła się rozprawa przed Głównym Sądem Koleżeńskim w sprawie byłego Prezesa 
ZK Nr 8, członka ZO, Antoniego Bartoszuka. Ostatecznie, prawomocnym orzeczeniem GKS, Kolega 
Bartoszuk został ukarany karą nagany, co skutkuje wykluczeniem z grona członków Zarządu Okręgu z 
dniem dzisiejszym. W związku z wypełnieniem statutowego obowiązku nominowania określonej 
ilości członków ZO, Zarząd Okręgu podjął decyzję o nieuzupełnianiu składu w bieżącej kadencji.  
Skarbnicy Kół Nr 42 w Sokołowie Podlaskim oraz Nr 16 w Sobieniach Jeziorach zostali prawomocnie 
wykluczeni ze związku. 

Kapitan Sportowy, Kolega Mirosław Jarosławski, poinformował o odwołaniu Spławikowych 
Mistrzostw Okręgu w kategoriach junior, kadet, U23 i weteran, ze względu na nikłą frekwencję. W 
poszczególnych kategoriach zgłosiło się 3-4 zawodników.  
 
Po wyczerpaniu tematów posiedzenia Prezes, Waldemar Gozdek, podziękował wszystkim za 
uczestnictwo i zakończył posiedzenie Zarządu Okręgu. 
 
 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 
  Bartosz Mikulski  
                 

 
 


