
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 6 listopada 2014 roku 

 

Jak zwykle w czwartek członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się w siedzibie 

Okręgu, zebranie poprowadził Prezes, Waldemar Gozdek. 

Posiedzenie rozpoczęło się od sprawozdania Kapitana Sportowego, Kolegi Mirosława Jarosławskiego, 

z działalności sportowej w roku 2014. Spośród zaplanowanych imprez nie udało się zorganizować 

Podlodowych Mistrzostw Okręgu ze względu na niesprzyjającą aurę, Spławikowych Mistrzostw 

Okręgu Juniorów i Kadetów ze względu na śladową frekwencję (zgłoszono 4 juniorów i 3 kadetów) 

oraz Spinningowego Memoriału T. Krupińskiego z powodu braku zaangażowania współorganizatora, 

tj. ZK Nr 15 w Maciejowicach oraz małego zainteresowania imprezą. Członkowie Prezydium 

zasugerowali konieczność organizacji Podlodowych Mistrzostw Okręgu na jeziorach mazurskich, 

które dają największą szansę na bezpieczne, zimowe wędkowanie. 

Kolejnym, ważnym punktem zebrania były propozycje składek członkowskich na rok 2015. Dyskusja 

była dość burzliwa i ostatecznie Prezydium zdecydowało, że zarekomenduje podniesienie 

podstawowej składki do 108,- zł oraz zaproponuje wprowadzenie specjalnej składki dla osób chcących 

opłacać dodatkowo składkę w Okręgu Mazowieckim. Konieczność wprowadzenia takiej składki 

wynika z niechęci Zarządu Okręgu Mazowieckiego do podpisania porozumienia oraz z zanegowania 

ważności umowy o współpracy w ochronie i zagospodarowaniu wód obwodu rzeki Bug Nr 5. Ta 

ostatnia decyzja Mazowieckiego ZO spowodowała konieczność skierowania do sądu wniosku o 

uznanie ważności umowy. Jest to przykra decyzja, ale Zarząd musi walczyć o dobro naszych 

wędkarzy. Licząc się z dalszą migracją członków w kierunku Mazowsza, Prezydium zaproponuje 

Zarządowi przyjęcie założeń budżetowych dla 8000 członków. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poruszył problem finansowania działalności Kół. W chwili obecnej Koła 

przechowują na swoich kontach bankowych blisko 200 tys. złotych. Należy zwrócić uwagę Prezesom 

Kół na sposób planowania budżetu i wydatkowanie środków zgodnie z preliminarzem. 

Następnie Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował Prezydium o stanie negocjacji w/s porozumień na 

kolejny rok. Wszystkie okręgi tzw. „Ściany Wschodniej” podtrzymały schemat wydawania zezwoleń 

na wędkowanie z bieżącego roku (wzajemnie, nieodpłatnie, na zasadzie wymiany). W najbliższym 

czasie zostaną uzgodnione szczegóły porozumienia z Okręgiem PZW w Radomiu. 

Kapitan Sportowy, Kolega Mirosław Jarosławski, złożył  i uzasadnił wniosek o przyznanie Medalu 

Okręgowego koledze Tadeuszowi Walickiemu z Koła Nr 51 w Pilawie.  

Na zakończenie Prezydium zobowiązało Sekretarza, Bartosza Mikulskiego, do opracowania projektu 

uchwały ZO w sprawie składek, w sprawie nadania Medalu Okręgowego oraz w sprawie 

zatwierdzenia uchwał Prezydium z ostatnich posiedzeń. 

 

 

Na tym zakończono spotkanie.   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


