
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 16 października 2014 roku 

 

16-go października członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się w siedzibie Okręgu, 

zebranie poprowadził Prezes, Waldemar Gozdek. 

Prezes, Waldemar Gozdek, omówił planowane porozumienia o udostępnianiu wód. Kilka Okręgów 

zwróciło się z prośbą o zawarcie porozumień w formule 50/50 %. Prezydium nie zaakceptowało ich ze 

względu na małą atrakcyjność wód wnioskodawców. Zawarte porozumienia na rok 2014 z Okręgami 

tzw. „Ściany Wschodniej” zostają utrzymane w mocy, podobnie jak postanowienie o wspólnym 

zezwoleniu dla Okręgów w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie i w Siedlcach. Do Zarządu 

Okręgu Mazowieckiego wysłane zostało pismo z propozycją podtrzymania współpracy w 

zagospodarowaniu wód na obwodzie rybackim Bug Nr 5. Dodatkowo zaproponowaliśmy włączenie do 

porozumienia obwodu rzeki  Świder.   

W dniach 3-4 października się spotkanie przedstawicieli Okręgów „Ściany Wschodniej” w 

Tarnobrzegu. Rozmowy dotyczyły wysokości składek na rok 2015, porozumień międzyokręgowych 

oraz ogólnej sytuacji związku, a w szczególności projektu statutu. Ze strony naszego Okręgu 

uczestniczył Prezes, Waldemar Gozdek oraz Dyrektor Biura, Rafał Kuczborski. Wszyscy uczestnicy 

zgodzili się, że niezbędne jest spotkanie Prezesów Okręgów z Zarządem Głównym na temat zmian w 

statucie. Proponowany projekt jest nie do przyjęcia, zawiera masę błędów merytorycznych, brakuje w 

nim spójności i nowoczesnego spojrzenia na wędkarstwo. Powrócił również temat zawieszonej 

Uchwały nr 154 ZG. Komisja powołana do wypracowania nowego stanowiska nie potrafi uzgodnić 

żadnej wersji. Przykro, że kilka miesięcy zostało bezpowrotnie straconych. 

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

budżetu Okręgu. Do końca września b.r. składki opłaciło 8371 członków. Nasz Okręg zanotował 

największy spadek liczby członków w kraju, szacowany na około 1200.  

Następnie Prezydium zajęło się sprawami bieżącymi.  

Koło Nr 11 w Żelechowie zwróciło się z prośbą o refinansowanie kosztów usunięcia szkód 

wyrządzonych przez bobry na terenie stawów, w kwocie 360,- zł, Prezydium zaakceptowało wniosek. 

Z Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim wpłynął wniosek o dofinansowanie remontu dachu siedziby 

Koła. Niestety budynek nie jest własnością Związku, brak również umowy najmu, więc Prezydium nie 

widzi możliwości inwestowania w ten obiekt. Jeśli ZK podpisze długoterminową umową najmu, 

wówczas temat zostanie ponownie rozważony. 

 

Na tym zakończono spotkanie.   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


