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KOMUNIKAT Z PIĄTEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 23 grudnia 2013 roku 

 

We wtorek, 23-go grudnia członkowie Zarządu Okręgu w biurze Okręgu przy ul. 

Wojskowej 6 w Siedlcach. Spotkanie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek.  

Po zatwierdzeniu porządku obrad Prezes Waldemar Gozdek rozpoczął od omówienia 

przebiegu spotkania założycielskiego grupy wędkarzy zdecydowanych na powołanie do życia 

nowego Koła w naszym mieście. Założyciele chcą położyć nacisk na działalność sportową oraz na 

działalność z młodzieżą, liczą również na powierzenie w opiekę jakiejś wody. Po zapoznaniu się z 

wnioskiem i jego uzasadnieniem Zarząd jednogłośnie uchwalił powołanie i rejestrację nowego Koła 

Nr 33 „Szczupak” w Siedlcach z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 45. 

Następnie Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił sprawozdanie z zarybień wód 

Okręgu. Obwody rybackie zostały zarybione zgodnie z operatami rybackimi. Na małych wodach 

zrealizowane zostało założenie zarybiania w ilości minimum 50 kg narybku na hektar lustra wody, 

łączna ilość wprowadzonego narybku wyniosła 7420 kg, czyli blisko 500 kg więcej niż założono.  

Dyrektor Biura ZO, Rafał Kuczborski, poinformował o kontrolach Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W roku 2013-tym została przeprowadzona kontrola 

realizacji operatów rybackich za okres 2005-2012. Wyniki wszystkich kontroli są pozytywne.  

 W kolejnym punkcie Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, przedstawił plan pracy 

Prezydium i Zarządu Okręgu na I półrocze 2014 roku. Zarząd jednogłośnie przyjął plan do 

realizacji. 

Dalej Kapitan Sportowy Okręgu, Mirosław Jarosławski, przedstawił plan organizacji 

okręgowych mistrzostw w wędkarstwie podlodowym. Na dzień dzisiejszy trudno podjąć ostateczne 

decyzje na temat daty organizacji tych zawodów ze względu na sytuację meteorologiczną, tzn. brak 

lodu na zbiornikach. Planowane są zawody jednodniowe, rozgrywane w dwóch turach pod koniec 

stycznia nad Jeziorem Piwonińskim.  

W dalszej części spotkania Prezes, Waldemar Gozdek, omówił plany inwestycyjne Okręgu 

na rok 2014-ty. Główne, planowane inwestycje to opracowanie i zaopiniowanie nowych operatów 

rybackich na obwody dzierżawione dotychczas, dokończenie budowy zbiornika Godzisz oraz 

remont i oczyszczenie zbiornika miejskiego w Łaskarzewie. 

Następnie Księgowa Okręgu, Elżbieta Bierdzińska, przedstawiła stan realizacji obowiązku 

przedłożenia preliminarzy budżetowych przez Koła. Niestety wielu Skarbników Kół nie dostarczyło 

do dnia dzisiejszego wymaganych preliminarzy budżetowych. Złożone preliminarze zostały 

jednogłośnie zaakceptowane przez Zarząd. 

Dalej Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, przestawił projekt aneksu do Uchwały ZO Nr 16 

w sprawie składki członkowskiej okręgowej na rok 2014. Po burzliwej dyskusji Zarząd przyjął 

aneks do realizacji przy jednym głosie wstrzymującym się. Aneks zostanie opublikowany w 

najbliższych dniach na stronie internetowej. 

Na zakończenie Zarząd pozytywnie zaopiniował przyznanie refundacji dla Koła w Pilawie 

oraz w Sobieniach Jeziorach oraz przyznał dwa odznaczenia okręgowe „Wzorowy Młody 

Wędkarz” na wniosek Komisji ds. Młodzieży. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


