
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 9 lutego 2017 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek i przedstawił proponowany porządek zebrania: 
1. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej w roku 2016-tym. 
2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Okręgu za 2016 rok. 
3. Zatwierdzenie budżetu Okręgu na rok 2017-ty. 
4. Zwołanie Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół. 
5. Posumowanie kampanii sprawozdawczej w Kołach. 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu w roku 2016-tym. 
7. Zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO. 
8. Sprawy różne. 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. Na posiedzeniu jest obecnych 13 
członków Zarządu, więc podejmowane uchwały będą prawomocne. 
 

Na początek Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności 
SSR w minionym roku. Generalnie ilość kontroli była na podobnym poziomie jak w roku 2015-tym (472 w 
2015 r., 473 w 2016 r.). Podobnie liczba strażników, 110 w roku 2015-tym i 111 w 2016-tym. Co ciekawe, 
pomimo wzrostu liczby strażników i przeprowadzonych kontroli, spadły koszty ich utrzymania.  
Zarząd prosi o przekazywanie informacji o wykroczeniach członków PZW do rozpatrzenia przez Sądy 
Koleżeńskie. Biuro przygotuje pismo do Powiatowych Komendantów SSR oraz Powiatowego Komendanta 
PSR o przekazywanie tych informacji celem wdrożenia postępowania dyscyplinarnego wewnątrz Związku.  

Członkowie Zarządu otrzymali szczegółowe sprawozdanie finansowe za rok 2016. Skarbnik Okręgu, 
Kazimierz Białas, przybliżył niektóre, istotne elementy sprawozdania i podsumował wynik końcowy 
Okręgu. Ostatecznie wynik finansowy minionego roku zamknął się kwotą 67.710,- na plus. Kwota ta 
zostanie przeznaczona na cele statutowe w roku bieżącym. Różnica wynikła z większej niż założona liczby 
członków oraz z niższych niż założone wydatków Biura Okręgu i wydatku z funduszu płac. Skarbnik 
rekomenduje przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu w przedstawionym kształcie.  
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania i jednogłośnie je zatwierdził.  

Skarbnik Okręgu, Kazimierz Białas, przedstawił planowany budżet Okręgu na 2017 r. Budżet został 
zaplanowany przy założeniu 8.000 członków Okręgu w bieżącym roku. Prezes wyjaśnił podstawowe 
założenia i konsekwencje budżetu, który zakłada ujemny wynik finansowy, deficyt zostanie pokryty ze 
środków pozostałych w dyspozycji Zarządu z lat ubiegłych. Zaplanowany deficyt budżetowy wyniesie 
13.373,- zł. 
Ogólnie wydatki planowane są na poziomie roku minionego, zwiększone zostaną wydatki na sport oraz na 
fundusz płac w związku ze podwyższeniem płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej. 
Księgowa, Elżbieta Bierdzińska, przedstawiła projekt podziału kosztów funkcjonowania biura według 
rodzajów działalności. Struktura wydatków na działanie biura musi być elementem uchwały budżetowej.  
Zarząd Okręgu jednogłośnie zaakceptował projekt budżetu na rok 2017 oraz podział procentowy kosztów 
utrzymania biura. 
Po wizji lokalnej w terenie Prezes proponuje zwołanie Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół na dzień 2 
kwietnia 2017 roku w Powiatowym Ośrodku Sportu Hotel Miętne. Ośrodek spełnia wszystkie wymagania 
stawiane takiemu miejscu. Kolega Krzysztof Głowienko poinformował o deklaracji Zarządu Koła Nr 19 w 
Garwolinie na temat pomocy w organizacji Zjazdu, o deklaracji Wójta Gminy Garwolin o chęci 
sfinansowania kosztów wynajęcia lokalu na Zjazd oraz o deklaracji Starosty powiatu garwolińskiego o chęci 
współorganizacji. Również Burmistrz Miasta Garwolina zadeklarował chęć pomocy.  
Prezes zaproponował organizację spotkań regionalnych przed Zjazdem. Wstępnie zaplanować należy co 
najmniej 3 spotkania delegatów. W Siedlcach, w Garwolinie i w Węgrowie. Powinny one odbyć się w 
ostatnich dwóch tygodniach przed planowanym Zjazdem, tak żeby delegaci mogli zadeklarować swój udział 
w komisjach zjazdowych, zaproponować kandydatów do władz i organów Okręgu, przedyskutować 
regulamin obrad. 
Ostatecznie członkowie ZO jednomyślnie zaakceptowali uchwałę o zwołaniu Okręgowego Zjazdu 
Delegatów Kół na dzień 2 kwietnia w Miętnem. 

Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, krótko podsumował kampanię sprawozdawczą w Kołach. Do dnia 
dzisiejszego nie wpłynęły dokumenty z walnych zgromadzeń w dwóch Kołach: Nr 25 w Mordach oraz Nr 
12 w Gończycach. Wszystkie pozostałe Koła Okręgu wywiązały się ze statutowych obowiązków. Kolega 
Szczęśniak zwrócił uwagę na zdecydowaną poprawę w jakości dokumentów spływających z Kół. 
Statystycznie w walnych zgromadzeniach brało udział średnio około 10% członków. Wpłynęło niewiele 
wniosków do Zarządu Okręgu, głównie dotyczących wód, którymi gospodarują poszczególne Koła. 



Prezes, Waldemar Gozdek, krótko omówił treść sprawozdania Zarządu Okręgu za rok 2016. 
Sprawozdanie zawiera informacje na temat działalności statutowej, zagospodarowania wód, działalności 
sportowej, działalności finansowej, porozumień z innymi Okręgami, sprawozdanie z działalności SSR oraz z 
działalności OKR. 
Zarząd Okręgu jednomyślnie przyjął sprawozdanie bez uwag.  

Następnie Zarząd zajął się sprawami różnymi. 
W związku z brakiem jakichkolwiek dokumentów z walnego zgromadzenia członków Koła Nr 25 w 

Mordach Prezes, Waldemar Gozdek, wnioskuje o rozwiązanie tego Koła. W dniu 25 stycznia w siedzibie 
Okręgu stawił się Prezes Koła Nr 25 i zgłosił chęć rozwiązania Koła. Problem tego Koła polega na braku 
chętnych do działania w nim. Wobec powyższego Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o likwidacji. 

18 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli grupy założycielskiej z Woli Życkiej z Prezesem i 
Dyrektorem Biura ZO w sprawie powołania nowego Koła na terenie działania naszego Okręgu. Członkowie 
grupy założycielskiej przywieźli wszystkie, wymagane dokumenty do rejestracji nowego Koła. Wobec 
powyższego ZO powołuje do życia Koło Nr 9 w Woli Życkiej. 

Z Koła Nr 8 w Łosicach wpłynął wniosek o dofinansowanie materiałów niezbędnych do remontu 
siedziby Koła w kwocie do 500,- zł. Członkowie ZO jednogłośnie zaakceptowali wniosek. 

Koło Nr 19 w Garwolinie zwraca się z prośbą o zgodę na zmianę  preliminarza budżetowego na rok 
2017. Poprzedni ZK przyjął preliminarz budżetowy, który uwzględniał wyłącznie przychody z planowanych 
wpływów ze składek, pomijając środki zgromadzone w latach minionych. Na koncie Koła zgromadzono 
środki w wysokości 14.155,- zł. Zarząd Koła planuje wykonanie instalacji i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
oraz instalacji i przyłącza wody do budynku siedziby Koła. Środki wydane na budowę przyłączy zostaną 
zwrócone Kołu w ramach umorzenia czynszu dzierżawnego za teren, na którym znajduje się siedziba Koła. 
Zarząd Okręgu jednomyślnie akceptuje zmianę preliminarza budżetowego Koła Nr 19 w Garwolinie. 

Zarząd Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach zwraca się z prośbą o zwolnienie z udziału w opłacie 
dzierżawnej za jez. Piwonin, w kwocie 758,10 zł rocznie na okres kolejnych dwóch lat, zgodnie z Uchwałą 
Nr 22 ZO z dnia 23 grudnia 2013 r. Zarząd Okręgu jednomyślnie akceptuje wniosek. 

Zarząd Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o refundację kosztów wypożyczenia 
i eksploatacji motopomp do natleniania wody w zbiorniku Pogorzel. Działania te są niezbędne ze względu 
na możliwość wystąpienia masowego śnięcia ryb z powodu braku tlenu pod pokrywą lodową. Zarząd 
Okręgu wstępnie akceptuje prośbę w kwocie do 1.000,- zł, refundacja zostanie przyznana po przedstawieniu 
faktur za najem urządzeń i paliwo. 

Prezes poinformował o przygotowywanym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów 
Okręgów na temat zmian statutu związku. Zjazd odbędzie się 15 marca b.r. w Warszawie. Konieczność 
wprowadzenia zmian w statucie wynika ze styczniowej decyzji Ministra Sportu i Rekreacji o wykreśleniu 
PZW z rejestru związków sportowych. 

Zarząd Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim złożył wniosek o przyznanie Koledze Zenonowi 
Gromulskiemu Medalu Okręgowego. Uzasadniając zarząd informuje o wieloletnim zaangażowaniu Kolegi 
Zenona w działania Koła. Zarząd Okręgu jednomyślnie akceptuje wniosek. 

Prezes poinformował o skardze, która wpłynęła do Okręgu w sprawie zachowania wędkarzy z Koła 
Nr 42 w Sokołowie Podlaskim w trakcie zawodów organizowanych na jez. Śniardwy. Dyrektor biura 
wezwie ZK do złożenia wyjaśnień. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


