
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 13 marca 2014 roku 

 

W czwartek, 13-go marca członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się, jak zwykle, w 

siedzibie Okręgu, spotkanie tradycyjnie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. 

Na początek Prezes Waldemar Gozdek krótko omówił przekazane sprawozdanie z działalności 

Zarządu Okręgu w 2013 r. z prośbą o wniesienie ewentualnych uwag do dnia 17.03.2014 r. Po ich 

uwzględnieniu sprawozdanie zostanie załączone do zaproszenia na najbliższe posiedzenie Zarządu 

Okręgu. 

Następnie Wiceprezes Jerzy Szczęśniak podsumował sprawozdawczość Kół za rok 2013. Z 

przykrością skonstatował brak dokumentacji z odbytych Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w 

12-stu Kołach. Większość złożonych protokołów nie spełnia podstawowych wymogów, ich treść i 

forma pozostawia wiele do życzenia. Prezydium obliguje Biuro do pisemnego upomnienia Zarządów 

Kół o konieczności natychmiastowego złożenia sprawozdania pod rygorem skierowania sprawy do 

Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu pod zarzutem nie wywiązywania się z obowiązków statutowych. 

W dalszej części Prezydium przyjęło porządek obrad posiedzenia najbliższego Zarządu Okręgu. 

Kolejnym tematem było omówienie przygotowań do spławikowych zawodów Grand Prix Polski w 

kategorii U14 i U18 w Węgrowie. Omówili je Wiceprezes Jerzy Szczęśniak, Kapitan Sportowy 

Jarosław Mierosławski oraz Prezes Waldemar Gozdek. Przedstawili powołany Komitet Organizacyjny 

wraz z podziałem zadań.  

W ostatniej części posiedzenia zajęto się sprawami różnymi. Prezes poinformował o organizacji 

spotkania Okręgów tzw. „Ściany Wschodniej” w Siedlcach, w dniach 4-5 kwietnia b.r. Całością 

przygotowań zajmie się Biuro Okręgu, w spotkaniu wezmą udział Prezes, Sekretarz oraz Dyrektor 

Biura Okręgu.  

Dyrektor poinformował  o sugestii Wojewódzkiego Komendanta PSR na temat organizacji akcji 

sprzątania łowisk w dniach 28-30 kwietnia. Prezydium proponuje, by Koła organizujące takie akcje, 

sporządziły notatki na ten temat i przekazały do Biura Okręgu.  

Wpłynęła prośba Zarządu Koła w Maciejowicach o refundację zakupu wapna do dezynfekcji jeziora 

Oblin. Wątpliwości budzi ilość zakupionego materiału. Zgodnie z przyjętymi zasadami, Okręg może 

zrefundować zakup w ilości 100 kg/ha wody. Na najbliższym posiedzeniu ZO, Prezes Koła zostanie 

poproszony o wyjaśnienia w tej sprawie. 

Koło Nr 33 „Szczupak” w Siedlcach zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zakupu pucharów na 

najbliższe zawody. Okręg nie może zrealizować takiego wsparcia Koła. Jednakże Kapitan Sportowy 

zobowiązał się do przekazania trzech pucharów z puli Kapitanatu, ze względu na szczególną sytuację 

Koła, czyli rozpoczęcie działalności i brak jakichkolwiek środków finansowych. 

 

 

Na tym zakończono spotkanie.   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


