
KOMUNIKAT Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 16 maja 2013 roku 

 

W czwartek, 16 maja, członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się w biurze Okręgu 

przy ul. Wojskowej 6 w Siedlcach. Spotkanie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. 

Bardzo istotnym tematem było omówienie propozycji regulaminów pracy Prezydium i 

Zarządu Okręgu wraz z zakresem pracy poszczególnych członków Prezydium (skarbnika, 

sekretarza, wiceprezesów), zakresu obowiązków Rzecznika Dyscyplinarnego, Kapitana Sportowego 

oraz ramowego regulaminu działania komisji problemowych. Podjęto decyzję, że wszystkie 

projekty dokumentów zostaną przesłane członkom Zarządu do oceny i wniesienia poprawek przed 

najbliższym posiedzeniem. 

Następnie kolega Bolesław Odziemczyk, Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń, przedstawił 

wyniki pracy komisji. Rozpatrzono 33 wnioski z Kół, z których Komisja rekomenduje pozytywnie 

24, pozostawiając nadanie sześciu odznaczeń do decyzji Zarządu.  

Prezydium omówiło sposoby realizacji uchwał zjazdu okręgowego. Przyjęto następujące 

rekomendacje dla Zarządu: 

 refundacja kosztów dojazdu do biura Okręgu dla Skarbników Kół – od 1 lipca 2013 r., 

 sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach Pioneer – główna księgowa monitoruje wartość 

wskaźnika WIG-20 i informuje na bieżąco Dyrektora Biura i Prezesa, 

 zwiększenie odpisu od składek dla Kół, 

 wystąpienie do organów władzy w sprawie ograniczenia liczby bobrów - powierzyć nadzór i 

przygotowanie materiałów Wiceprezesowi Jerzemu Szczęśniakowi, 

 wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla następujących gatunków ryb: szczupak 

100cm, sandacz 90 cm, okoń 40 cm, sum 150 cm, boleń 70 cm - nadzór nad realizacją 

powierzyć Sekretarzowi Bartoszowi Mikulskiemu oraz Przewodniczącemu Komisji ds. 

Zarybień, 

 zwolnienie z opłaty wpisowej młodzieży wstępującej do PZW do lat 16 - niezwłoczne przyjąć 

uchwałę na ten temat, 

 wystąpienie do ZG PZW w celu doprecyzowania regulaminu amatorskiego połowu ryb w 

kwestii prawidłowego zahaczania ryb wyłącznie za otwór gębowy - powierzyć nadzór nad 

tematem i przygotowanie materiałów w tej sprawie Wiceprezesowi Stanisławowi Jakubikowi, 

 wystąpienie do władz Okręgu Mazowieckiego w celu udostępnienia dojazdu do wody rzeki 

Narew 2 km poniżej zapory w Dębem - Dyrektor Biura przedstawi informację na ten temat na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach. 

 

Kolejnym tematem, szczególnie ważnym dla społeczności wędkarskiej z Mińska 

Mazowieckiego, była informacja na temat stanu prawnego zbiornika „Łazienki”. W dniu 14 maja 

2013 roku Starosta powiatu mińskiego poinformował o konieczności rozbiórki urządzeń 

piętrzących wody zbiornika. Powodem takiej decyzji jest wygaśnięcie Pozwolenia Wodnoprawnego 

na piętrzenie wód. Wyjaśnienia wymaga fakt, że zbiornik „Łazienki” należy do obwodu rybackiego 

rzeki Świder, dzierżawionego przez Mazowiecki Okręg PZW. W związku z powyższym nasz okręg 

nie ma formalnych podstaw do wystąpienia do Starosty mińskiego o wydanie Pozwolenia 

Wodnoprawnego. Zdecydowano o niezwłocznym podjęciu rozmów z Mazowieckim ZO, które 

powinny doprowadzić do wystąpienia o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego. 

Poruszono jeszcze kilka mniej istotnych spraw, miedzy innymi wnioski o refundacje 

wpływające z Kół, wniosek o wydanie zgody na wędkowanie bez uprawnień dla dzieci będących 

pod nadzorem uprawnionych opiekunów, konieczność zorganizowania szkoleń dla Komendantów 

SSR oraz dla sędziów. Prezydium zobowiązało się również do przygotowania nowych zasad 

współpracy ze Skarbnikami Kół, która nie jest właściwie uregulowana. 

Uzgodniono datę najbliższego posiedzenia Prezydium na dzień 11 lipca 2013 roku. 

 

 

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


