
 

KOMUNIKAT Z PIĄTEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 22 grudnia 2014 roku 

 

We poniedziałek, 22-go grudnia członkowie Zarządu Okręgu w biurze Okręgu przy ul. 

Wojskowej 6 w Siedlcach. Spotkanie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek.  

Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił sprawozdanie z zarybień wód Okręgu. Obwody 

rybackie zostały zarybione zgodnie z operatami rybackimi. Na małych wodach zrealizowane zostało 

założenie zarybiania w ilości minimum 40 kg narybku na hektar lustra wody, łączna ilość 

wprowadzonego narybku wyniosła 9090 kg, czyli blisko 3240 kg więcej niż założono. Kolega Jakubik 

przedstawił szczegółowy wykaz ilościowo – gatunkowy dla poszczególnych zbiorników. Nowością w 

wodach naszego Okręgu jest narybek pstrąga tęczowego w wodach Zalewu w Garwolinie oraz Zalewu 

Muchawka w Siedlcach. 

Skarbnik Okręgu, Kolega Kazimierz Białas, przedstawił stan wykonania obowiązków 

statutowych przez Koła. Zarządy 7 Kół nie złożyły preliminarzy budżetowych w wymaganym 

terminie, są to: Nr 2 „Kolejarz” w Siedlcach, Nr 5 „FSO” w Siedlcach, Nr 7 w Sterdyni, Nr 16 w 

Sobieniach Jeziorach, Nr 25 w Mordach, Nr 32 „Strażak” w Sabniach, Nr 39 w Kałuszynie.  

Skarbnik sugeruje odrzucenie preliminarza budżetowego Koła Nr 35 „KMP” w Siedlcach z powodu 

niezgodności z wytycznymi okręgowymi. 

Zarząd jednomyślnie zatwierdził preliminarze 33 Kół, nie zatwierdził preliminarzy 8 Kół.  

 W kolejnym punkcie Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, przedstawił plan pracy Prezydium i 

Zarządu Okręgu na I półrocze 2015 roku. Zarząd jednogłośnie przyjął plan do realizacji. 

Dalej Kapitan Sportowy Okręgu, Mirosław Jarosławski, przedstawił plan organizacji 

okręgowych mistrzostw w wędkarstwie podlodowym. Na dzień dzisiejszy trudno podjąć ostateczne 

decyzje na temat daty organizacji tych zawodów ze względu na sytuację meteorologiczną, tzn. brak 

lodu na zbiornikach. Planowane są zawody dwudniowe, rozgrywane w trzech turach na początku 

lutego na jednym z jezior suwalszczyzny. Wstępne rozmowy były prowadzone z ZO PZW w 

Białymstoku na temat organizacji zawodów na jeziorze Pomorze. 

Ostateczne decyzje zostaną podjęte po posiedzeniu Kapitanatu Sportowego, na posiedzeniu Prezydium 

Zarządu Okręgu w dniu 15-tym stycznia 2015 r. 

Dalej Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, przestawił projekt zmian w brzmieniu Uchwały ZO 

Nr 39 w sprawie składki członkowskiej okręgowej na rok 2015. Po dyskusji Zarząd przyjął Uchwałę 

Nr 47 do realizacji, jej brzmienie zostanie niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Okręgu. 

Prezes, Waldemar Gozdek, przedstawił problem Koła Nr 16 w Sobieniach Jeziorach. Na 

zebraniu sprawozdawczym w dniu 14 grudnia Prezes i Skarbnik Koła złożyli rezygnację z pełnionych 

funkcji. Dodatkowo Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński nie złożyli sprawozdania z działalności. 

Tak poważne zmiany i uchybienia wymagają interwencji ZO. Prezes ZO wezwał skarbnika i prezesa 

do rozliczenia się z dokumentów i majątku w trybie natychmiastowym. Proponuje się wezwanie ZK 

do bezzwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Nr 16 w 

sprawie powołania Prezesa ZK oraz uzupełnienia składu osobowego Zarządu. Najbliższy z możliwych 

terminów to 18 stycznia 2015 roku. Zarząd zobowiązał biuro do niezwłocznego przekazania 

informacji w tej sprawie ZK Nr 16. 

Kolega Roman Wrzeszcz podjął po raz kolejny temat zgody na amatorski połów ryb w 

zbiornikach między przepławkami elektrowni na rzece Liwiec w Węgrowie. Kolega Roman poddał w 

wątpliwość uchwalenie takowej zgody na podstawie definicji urządzenia wodnego pn. „przepławka” 

oraz zapisów RAPR PZW. Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, przypomniał uzasadnienie oraz tekst 

podjętej uchwały na ten temat, zwrócił również uwagę na obowiązujące przepisy Ustawy o Rybactwie 

Śródlądowym. ZK Nr 26 w Węgrowie został zobowiązany do przedstawienia projektu regulaminu 

tego łowiska, który zostanie przedyskutowany na posiedzeniu ZO. W związku z powyższym Zarząd 

sugeruje wstrzymanie się z decyzjami do czasu przedstawienia tegoż projektu. 

Na zakończenie Prezes złożył życzenia spokojnych świąt wszystkim obecnym i na tym 

zakończono posiedzenie. 

 

 

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


