
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 25 września 2014 roku 

 

25-go września członkowie Zarządu Okręgu spotkali się w siedzibie Okręgu, zebranie 

poprowadził Prezes, Waldemar Gozdek. 

Rozpoczął Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił szczegółowy plan zarybień wód z poza 

obwodów rybackich. Ogólne założenie przyjęte do planu to 40 kg narybku na hektar lustra wody, co 

daje sumarycznie 5550 kg. Plan został zaproponowany przez Komisję ds. Zarybień. Priorytetowo 

zostały potraktowane zbiorniki w Łaskarzewie (300 kg) i w Godziszu (400 kg), które muszą zostać 

zarybione „od zera”. Jako nowość pojawił się narybek sandacza i pstrąga tęczowego dla zbiorników w 

Garwolinie i w Siedlcach. Zgłoszony został wniosek o zmianę gatunkową dla zbiornika w Trąbkach z 

karpia na karasia, został przyjęty. Zarząd nie zgłosił innych wniosków i zaakceptował plan zarybień 

jesiennych. 

W dalszej części posiedzenia Skarbnik, Kazimierz Białas, omówił podstawowe elementy wykonania 

budżetu Okręgu. Do końca sierpnia b.r. składki opłaciło 8188 członków. Przychody w stosunku do 

planowanych są na poziomie 96%, plan roczny zakładał 8500 członków i wydaje się realny.  

Wydatki Okręgu mieszczą się w zaplanowanych. Na dzień dzisiejszy nie widać potrzeby korekty 

budżetu.  

Sekretarz, Bartosz Mikulski, przedstawił do zatwierdzenia uchwały Prezydium ZO. Zarząd 

zaakceptował Uchwałę Nr 10 z dnia 11 września z zastrzeżeniem konieczności skierowania zapytania 

ofertowego do trzech firm wykonawczych, z uwzględnieniem obecnego wykonawcy robót na 

zbiorniku Godzisz, i wybór najtańszej oferty. 

Zarząd zatwierdził Uchwałę Nr 11 z dnia 11 września jednomyślnie. 

Następnie Zarząd zajął się sprawami bieżącymi. Prezes wraz z Sekretarzem omówił sierpniowe 

spotkanie przedstawicieli Okręgów Ściany Wschodniej. Tematyką były propozycje Zarządu Głównego 

w kwestii zmian statutowych, problemów związanych z wprowadzeniem składki krajowej oraz 

projektu uchwały zamiennej w stosunku do uchylonej nr 154.  

Do Zarządu Okręgu wpłynęło pismo z Zarządu Głównego na temat egzaminów na kartę wędkarską. 

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 

należy przeprowadzać egzaminów i wydawać zaświadczeń osobom z innych powiatów. Informacja na 

ten temat zostanie rozesłana do Zarządów Kół naszego Okręgu. 

 

Na tym zakończono spotkanie.   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


