
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 23 listopada 2014 roku 

 

Jak każdej jesieni, Zarząd Okręgu spotkał się z Prezesami Kół w sali konferencyjnej  Starostwa 

Powiatowego przy ul. Piłsudskiego. Zebranie poprowadził Prezes, Waldemar Gozdek. Tradycyjnie 

rozpoczęło się od zatwierdzenia porządku obrad i wręczenia odznak związkowych przyznanych przez 

Zarząd Główny. 

Na początku obrad Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, podziękował Zarządowi Koła Nr 26 w Węgrowie za 

organizację Grand Prix Polski w kategorii U14 i U18 oraz Kapitanatowi Sportowemu  pod 

przewodnictwem Kolegi Mirosława Jarosławskiego za całokształt działań w dziedzinie sportu. 

Następnie Kapitan Sportowy przedstawił sprawozdanie z działalności sportowej w roku 2014. Na 

zakończenie swojego wystąpienia podziękował współorganizatorom i sędziom biorącym udział w 

zawodach  okręgowych i razem z Prezesem wręczył pamiątkowe tabliczki. 

Na początek debaty o składkach Prezes poinformował o niechęci Zarządu Okręgu Mazowieckiego do 

podpisania porozumienia na 2015 rok. Dodatkowo ZOM neguje ważność umowy w/s wspólnego 

użytkowania obwodu Nr 5 rzeki Bug. W związku z powyższym Prezydium zdecydowało o 

skierowaniu  wniosku do Sądu Rejonowego w Siedlcach o uznanie ważności tejże umowy. W chwili 

obecnej oczekujemy na odpowiedź na ostatecznie wezwanie przedprocesowe do ustalenia warunków 

współpracy na najbliższy rok. Pozostałe porozumienia z Okręgami powinny pozostać utrzymane. 

Ważny komunikat wyszedł od ZG PZW na temat wątpliwości dotyczących zniżek dla członków, 

którzy ukończyli 65 lat. Otóż nie jest istotny miesiąc urodzin, pod uwagę brany jest rocznik, czyli ulga 

przysługuje wszystkim urodzonym w danym roku. 

W dalszej części Skarbnik Okręgu, Kolega Kazimierz Białas, poinformował o uchwale ZG na temat 

składki członkowskiej oraz przedstawił projekt okręgowej składki członkowskiej i jej pochodnych na 

rok 2015-ty. Składka podstawowa została podniesiona do kwoty 108,- zł rocznie. Utrzymana została 

specjalna składka dla członków naszych Kół opłacających jednocześnie składkę w Okręgu 

Mazowieckim, choć w nieco zmienionej formie. Pozostałe składki i zasady ich opłacania nie zmieniły 

się w stosunku do bieżącego roku. Skarbnicy Kół zostaną zaproszeni na szkolenie na temat nowych 

składek okręgowych w miesiącu grudniu b.r. Członkowie Zarządu uchwalili przedstawiony projekt 

przy jednym głosie wstrzymującym się. 

Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przekazał podstawowe informacje na temat organizacji walnych 

zgromadzeń sprawozdawczych w Kołach. Zwrócił uwagę na szczególnie ważną sprawę, którą jest 

właściwe zawiadomienie członków oraz sposób zaprotokołowania zgromadzenia. Istotnym elementem 

zgromadzeń są sprawozdania z działalności komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich. Kolega 

Wiceprezes przypomniał o konieczności odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Okręgu o 

planowanych zebraniach, ze względu na chęć uczestnictwa członków Zarządu w zgromadzeniach 

sprawozdawczych Kół. Zarządy Kół winny zwrócić szczególną uwagę na treść i adresowanie 

wniosków z walnych zgromadzeń. 

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu, Kolega Krzysztof Głowienko, przypomniał o konieczności 

powołania w każdym Kole Rzecznika Dyscyplinarnego. Uwaga była skierowana do wszystkich 

Prezesów Kół. 

Różne sprawy bieżące wypełniły pozostałą część posiedzenia.  

Zarząd zatwierdził ostatnie uchwały Prezydium oraz przyznał Medal Okręgu PZW w Siedlcach 

Koledze Tadeuszowi Walickiemu z Koła Nr 51 w Pilawie. Wstrzymana została decyzja w sprawie 

wniosku Koła Nr 17 w Łaskarzewie o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty za roboty dodatkowe 

wykonane w trakcie remontu stawu miejskiego do czasu uchwalenia budżetu na rok 2015. Podobnie 

jak temat dofinansowania remontu dachu siedziby Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim, z powodu 

braku umowy dzierżawy. Zarząd uchwalił regulaminy łowisk „Pogorzel” i „Godzisz” oraz wyraził 

zgodę na wędkowanie w zbiornikach pomiędzy przepławkami na rzece Liwiec przy elektrowni wodnej 

w Węgrowie.  

Ważnym punktem posiedzenia były sprawy księgowe. Główna Księgowa Zarządu, Elżbieta 

Bierdzińska, przedstawiła problemy rozliczeń finansowych Skarbników Kół, przygotowania 

preliminarzy budżetowych, sporządzenia inwentaryzacji. Zwróciła uwagę na konieczność  

prowadzenia nadzoru nad finansami przez Prezesów Kół, na sposób gospodarowania gotówką oraz na 

niepokojący fakt braku wpływów z egzaminów w niektórych Kołach. 



Następnie Przewodniczący OKR, Kolega Roman Wrzeszcz, przypomniał o obowiązku kontroli 

sprzedaży znaków na dzień 30 kwietnia każdego roku. KR w każdym Kole powinna dokonać kontroli 

działalności Skarbnika bezpośrednio po zakończeniu miesiąca kwietnia. Raport finansowy z dnia 

30.04. powinien zostać podpisany przez Komisję. 

Kolejny, drażliwy temat, to liczebność niektórych Kół naszego Okręgu. Sekretarz, Bartosz Mikulski, 

przedstawił propozycję Prezydium ZO w sprawie liczebności Kół w miastach powiatowych. Sens 

istnienia Kół liczących 20-30 członków jest mocno wątpliwy. Brak środków powoduje zanik wszelkiej 

działalności, a Zarządy Kół nie wywiązują się ze statutowych obowiązków. Wobec powyższego 

Prezydium proponuje podjęcie uchwały o minimalnej liczebności Kół w miastach powiatowych na 

poziomie 40 członków. Sekretarz odczytał projekt uchwały, który po burzliwej dyskusji został przyjęty 

przy 2 głosach sprzeciwu i 4 wstrzymujących się. 

Prezes poruszył jeszcze jeden, gorący, temat - czas zamknięcia łowisk po zarybieniach. Z sali padły 

dwie propozycje – 7 i 14 dni. Ostatecznie, po kolejnej dyskusji, uzgodniono minimalny okres 

zamknięcia łowiska na dni 7. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu przez gospodarza wody pod 

warunkiem podjęcia się szczególnej ochrony w tym czasie przy zarybieniach rybami atrakcyjnymi 

wędkarsko. Uchwała na ten temat została przyjęta jednogłośnie. 

Prezes, Waldemar Gozdek, złożył wszystkim serdeczne życzenia spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku i zakończył posiedzenie.     

  

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


