
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 9 marca 2017 roku 

 
Posiedzenie otworzył Prezes, Waldemar Gozdek i przedstawił proponowany porządek zebrania: 
1. Przygotowanie materiałów na Okręgowy Zjazd Delegatów Kół. 
2. Sprawy różne. 
Prezes zaproponował, by zrezygnować z planowanego podsumowania kampanii sprawozdawczej w Kołach, 
które zostało przedstawione i omówione na poprzednim posiedzeniu. 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. Na posiedzeniu jest obecnych 13 
członków Zarządu, więc podejmowane uchwały będą prawomocne. 
 

Prezes przekazał informację o dokumentach, które zostaną przesłane delegatom na zjazd. 
Uzgodnione zostały następujące terminy rejonowych spotkań delegatów: 21 marca spotkanie delegatów z 
Kół powiatu garwolińskiego i z Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach w Urzędzie Gminy Garwolin przy ul. 
Mazowieckiej o godz. 1700, 23 marca spotkanie delegatów z Kół powiatu siedleckiego oraz z Koła w 
Łosicach i z Koła w Stoczku Łukowskim w siedzibie Okręgu przy ul. Wojskowej 6 o godz. 1700, 27 marca 
spotkanie delegatów Kół z powiatów węgrowskiego, mińskiego i sokołowskiego w siedzibie Koła Nr 26 w 
Węgrowie przy ul. Słowackiego 15 o godz. 1700. Spotkania zostały wyznaczone tak, by w każdym z nich 
uczestniczyła podobna liczba delegatów. 
Wybranych zostało 73 delegatów na zjazd okręgowy. Licząc proporcjonalnie, do ZO powinno zostać 
zgłoszonych 6 kandydatów ze spotkania siedleckiego, 4 ze spotkania garwolińskiego i 5 ze spotkania 
węgrowskiego. Kandydatury tam zgłoszone pojawią się jako propozycje Komisji Wyborczej Zjazdu. Na 
spotkaniach delegaci zaproponują również kandydatury do komisji zjazdowych i przedyskutują regulamin 
obrad. 
Następnie uzgodniono listę gości oficjalnych, znajdą się wśród nich burmistrzowie Garwolina, Pilawy, 
Łaskarzewa, Żelechowa i Maciejowic, Starosta Powiatu Garwolińskiego i wójtowie gmin Garwolin i 
Sobolew. Należy zaprosić przedstawicieli mediów: „Głosu Garwolina” i „Tygodnika Siedleckiego”. 

Prezes poinformował o spotkaniu z Prezesem i Dyrektorem Biura ZO PZW w Warszawie w dniu 27 
lutego b.r., w sprawie zezwoleń na wędkowanie dla naszych wędkarzy na wodach obwodu rybackiego Bug 
Nr 5. Dyskusja była dość długa, ale ostatecznie udało się wynegocjować przekazanie 6 tys. zezwoleń dla 
naszych wędkarzy za cenę 10 zł/szt. Każdy wędkarz z naszego Okręgu może otrzymać znaczek składki, 
wklejany do legitymacji oraz zezwolenie. Należy podjąć decyzję, kto ma zapłacić za ten przywilej. 
Ostatecznie Zarząd jednomyślnie podjął decyzję, że to zobowiązanie zostanie sfinansowane z budżetu 
Okręgu, a wędkarze otrzymają znaki i zezwolenia nieodpłatnie. 

Z nowo powołanego Koła Nr 9 w Woli Życkiej wpłynął wniosek o powołanie Komisji 
Egzaminacyjnej w składzie: Sławomir Wardak, Piotr Pycka, Łukasz Baca, Wiesław Piros, Wojciech 
Rączkowski. Wszyscy kandydaci spełniają warunki członkostwa. Ostatecznie Zarząd zatwierdził skład 
Komicji Egzaminacyjnej. 

Zarząd Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim zwraca się z prośbą o refundację kosztów wypożyczenia 
i eksploatacji motopomp do natleniania wody w zbiorniku Pogorzel w celu zapobieżenia śnięciu ryb w 
kwocie 1012, 95 zł Na poprzednim posiedzeniu Zarząd wyraził zgodę na tę refundację. 
Panowie Jan Rękawek i Robert Wiśniewski złożyli zawiadomienie o niewłaściwym postępowaniu ZK Nr 19 
w Garwolinie oraz o braku aktywności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.  Zarząd Koła 
powołał nowego członka do składu, który nie był uczestnikiem Walnego Zgromadzenia oraz podjął decyzje 
o zwiększeniu wydatków w roku 2017. Natomiast Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński nie ukonstytuowały 
się. Wyjaśnienia w tym temacie złożył Kolega Krzysztof Głowienko, Prezes Koła Nr 19. 
Ostatecznie ZO zobligował Kolegę Krzysztofa Głowienko do zwołania zebrania ZK Nr 19 w celu 
anulowania uchwały o powołaniu nowego członka ZK, jako niezgodnej ze Statutem PZW.  
Decyzje podejmowane przez Zarząd Koła są autonomiczne i podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej Koła.  
Zarząd Okręgu skieruje pismo do Okręgowej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o wszczęcie kontroli w 
sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Koła oraz Kołowego Sądu Koleżeńskiego.  
Zarząd Okręgu oczekuje na pisemne wyjaśnienia ZK Nr 19 na temat stawianych zarzutów. 

Do Biura ZO wpłynęło pismo ZK Nr 42 na temat skargi, która dotarła do Okręgu w sprawie 
zachowania wędkarzy z Koła w trakcie zawodów organizowanych na jez. Śniardwy. Prezes Koła zaprzecza 
stawianym zarzutom, dokumentując swoje stanowisko zdjęciami z miejsca zawodów. Stanowisko Prezesa 
ZK Nr 42 zostanie przekazane skarżącym. 

Do Biura ZO wpłynął wniosek z Koła Nr 48 w Siedlcach o refundację kwoty 615,- zł za przebudowę 
instalacji elektrycznej w siedzibie Koła. Zarząd jednomyślnie zaakceptował wniosek. 



Zarząd zajął się tematem nominacji do tytułu „Honorowy Członek PZW”. Prezes poinformował o 
kandydaturach Kolegów, którzy spełniają wszystkie wymogi regulaminu przyznawania tego tytułu. 
Nominację mogą otrzymać: Roman Sałasiński, Stefan Ornoch i Janusz Hukowski. Zarząd ostatecznie 
zdecydował, że zaproponuje wszystkie trzy kandydatury do rozpatrzenia przez Zjazd Delegatów. 

Na koniec poruszony został problem spełniania warunków ordynacji wyborczej przez powołanych 
delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Kół. Wobec wymogu 5 lat działania we władzach i organach 
Związku zrodziły się wątpliwości, czy wszyscy delegaci go spełniają. Koledzy Jerzy Szczęśniak, Wiesław 
Lipiec i Zbigniew Kowalczyk zobowiązali się do sprawdzenia w dokumentach Okręgu wszystkich 
delegatów i ich zastępców. Wyniki kontroli zostaną przedstawione Prezesowi ZO i Dyrektorowi Biura ZO 
do dnia 13 marca. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


