
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 16 stycznia 2014 roku 

 

W czwartek, 16-go stycznia członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się  po raz 

pierwszy w bieżącym roku. Spotkanie, jak zwykle, poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. 

Na początek Kapitan Sportowy, Mirosław Jarosławski, przedstawił propozycje Okręgowego 

Kapitanatu Sportowego na temat terminarza zawodów oraz składu kadry spławikowców. Informacje te 

zostały opublikowane na naszej stronie internetowej. 

Następnie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, Krzysztof Lipiec, przedstawił sprawozdanie z 

działalności w roku 2013-tym oraz plan pracy na rok 2014-ty. Członkowie Prezydium zwrócili uwagę 

na konieczność poprawy sprawozdawczości w Kołach na temat pracy z dziećmi i młodzieżą. Sekretarz 

zaproponował połączenie wysiłków siedleckich kół oraz wsparcie okręgu i władz miasta Siedlce dla 

organizacji zawodów dla dzieci w dniu 01.06.2014 r. 

Prezes, Waldemar Gozdek, przedstawił informację na temat planów inwestycyjnych w bieżącym roku. 

Inwestycje, które nas czekają to dokończenie budowy zbiornika Godzisz, remont i oczyszczenie 

zbiornika miejskiego w Łaskarzewie oraz opracowanie nowych operatów rybackich na obwody 

dzierżawione przez nasz Okręg i ich zaopiniowanie w pierwszej połowie roku. 

Skarbnik, Kazimierz Białas, przedstawił założenia do budżetu okręgu na rok 2014. Założono 

pesymistycznie spadek ilości członków do 8500, co przekłada się na zmniejszenie wpływów do 

budżetu o około 200.000,- zł w stosunku do minionego roku. Wydatki stałe planowane są na 

podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym za wyjątkiem inwestycji. Fundusz płac zostanie utrzymany 

na poziomie roku 2013, założono mniejsze zakupy usług i materiałów o blisko 100.000,- zł. Księgowa, 

Elżbieta Bierdzińska, poinformowała o braku projektów budżetu pięciu kół. Projektów nie 

dostarczyły: Koło Nr 5 FSO, Koło Nr 7 Sterdyń, Koło Nr Gończyce, Koło Nr 25 Mordy, Koło Nr 45 

Sokołów Podlaski. Pracownicy Biura Okręgu zostali zobligowani do wystosowania upomnień 

skarbnikom oraz odmowy przekazania zezwoleń i znaków wartościowych do czasu przekazania 

preliminarzy budżetowych. 

W ostatniej części posiedzenia zajęto się sprawami różnymi. Z Koła Nr 33 „Szczupak” w Siedlcach 

wpłynął wniosek o refundację kosztów zakupu kasetki na znaki wartościowe i gotówkę oraz pieczątek 

w kwocie 280,70 zł. Koło zostało powołane w grudniu i nie posiada jeszcze budżetu. W związku z 

powyższym Prezydium jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu w/w refundacji. Powyższe Koło prosi 

również o powołanie Komisji Egzaminacyjnej upoważnionej do prowadzenia egzaminów 

poprzedzających wydanie karty wędkarskiej. Prezydium przychyliło się jednogłośnie do tej prośby.  

Koło Nr 20 w Stojadłach wnioskuje o likwidację, rozliczenie majątku i środków finansowych. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej informują o rezygnacji z pełnionych 

funkcji. Członkowie Prezydium zwrócili uwagę na niedopuszczalną przez statut formę decyzji o 

rozwiązaniu Koła. Jedynym gremium upoważnionym do podejmowania takich decyzji jest Walne 

Zgromadzenie Członków Koła. Zgodnie ze statutem powołanie lub likwidacja Koła jest możliwa na 

wniosek Zebrania Założycieli lub Walnego Zgromadzenia Członków Koła. Księgowa zwróciła uwagę 

na fakt, iż skarbnik koła ma w posiadaniu środki finansowe oraz pieczątki i majątek, z których winien 

się rozliczyć. Prezes wskazał na błędy formalne w złożonej rezygnacji, nikt nie może podejmować 

decyzji o rezygnacji za inne osoby, w złożonym piśmie widnieją podpisy tylko prezesa koła i 

przewodniczącego komisji rewizyjnej. W związku z powyższym Biuro Okręgu wystosuje pismo do 

Zarządu Koła Nr 20 z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła w 

celu podjęcia decyzji o likwidacji oraz o rezygnacji z funkcji wszystkich członków władz. 

Członkowie Prezydium ZO podjęli  decyzję o nieodpłatnym przekazywaniu zezwolenia na 

wędkowanie w obwodzie rybackim rzeki Bug Nr 5, po podpisaniu porozumienia z Okręgiem 

Mazowieckim. Okręg PZW w Siedlcach zapłaci za to 73.800,- zł za rok 2014. 

W sprawie wędkowania naszych wędkarzy w wodach obwodu rzeki Świder, Prezes Waldemar 

Gozdek, spotka się z Prezesem ZG oraz z Prezesem ZO w Warszawie w celu uzgodnienia 

porozumienia.  Na podstawie Uchwały Nr 154 Zarządu Głównego Okręg Mazowiecki winien 

udostępnić te wody do wędkowania naszym wędkarzom.  

Na tym zakończono spotkanie.   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


