
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 12 lutego 2015 roku 

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu odbyło się w czwartek, 12-go lutego,  spotkanie poprowadził 

Prezes Waldemar Gozdek. 

Rozpoczął Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawiając sprawozdanie z działalności SSR w 

minionym roku. Ogólna ilość kontroli była podobna, jak w roku 2013-tym, w 9 grupach terenowych 

działa 110 strażników. Przeprowadzili oni 479 wyjazdów terenowych, w trakcie których 

skontrolowano 2719 wędkarzy. W trakcie interwencji zatrzymano 251 nielegalnych narzędzi 

połowowych, z których blisko połowę stanowiły sznury. Największa presja kłusownicza nadal 

występuje w powiecie garwolińskim. Na szczęście SSR w tym powiecie działa sprawnie i ma 

największe sukcesy. Następnie Kolega Jakubik przedstawił plan budżetu SSR na rok bieżący, który nie 

zmienił się w stosunku do roku 2014-go. 

Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie budżetu Okręgu na bieżący rok. Skarbnik, Kazimierz 

Białas, przedstawił projekt zaplanowany przy założeniu 8.000 członków Okręgu. Prezes wyjaśnił 

podstawowe założenia i konsekwencje budżetu, w którym planuje się dodatni wynik finansowy bez 

sięgania do zasobów pozostałych z lat ubiegłych. 

W ostatniej części posiedzenia zajęto się sprawami różnymi.  

Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, Krzysztof Lipiec, przedstawił wniosek Komisji ds. Młodzieży 

o zmianę terminu organizacji akcji „Wakacje z wędką”. Dotychczasowy termin 1 czerwiec – 30 

wrzesień jest zbyt krótki ze względu na jej adresatów, czyli nowowstępujących do związku, młodych 

ludzi. Wydaje się zasadnym rozszerzenie akcji na okres 1 styczeń – 30 wrzesień każdego roku, co 

pozwoli młodym adeptom wędkarstwa na udział w wiosennych wydarzeniach wędkarskich. Sekretarz, 

Bartosz Mikulski, zasugerował zmianę nazwy tej akcji, w związku z rozszerzeniem terminu jej 

funkcjonowania. Nazwa „Wakacje z wędką” sugeruje wyraźnie okres letni, co może być mylące dla 

chętnych do udziału w niej. Ostatecznie przyjęto nazwę „Przygoda z wędką”.  

Kolega Maliszewski z Koła Nr 19 w Garwolinie poinformował o swojej rezygnacji z funkcji członka 

Komisji Egzaminacyjnej. Zarząd Okręgu obliguje Zarząd Koła Nr 19 w Garwolinie do zgłoszenia 

nowego kandydata na członka Komisji Egzaminacyjnej. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o wpłynięciu zaległych preliminarzy budżetowych z kilku 

Kół, na dzień dzisiejszy brakuje jednego preliminarza – z Koła Nr 5 „FSO” w Siedlcach. Prezes 

Zarządu Koła Nr 5 zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień. 

Do Biura Okręgu wpłynęły dwa wnioski o zmiany w regulaminach łowisk. Pierwszy z Koła Nr 11 w 

Żelechowie na temat stawów w Żelechowie, drugi z Koła Nr 15 w Maciejowicach na temat zbiornika 

Podzamcze. Wnioski te zostaną uwzględnione  w zezwoleniu na wędkowanie na rok 2016-ty. 

Wiceprezes, Stanisław Jakubik, zgłosił wniosek o dofinansowanie remontu siedziby Koła Nr 28 w 

Łochowie. Dysponent lokalu, Dom Kultury w Łochowie, liczy na pomoc finansową w wysokości 

1.000,- zł, co stanowi 25% poniesionych kosztów. Zarząd podjął decyzję o wsparciu Koła pod 

warunkiem dostarczenia faktury za wykonane roboty budowlane. 

Następnym tematem, którym zajął się Zarząd, jest sprawa uporządkowania zapisów w księgach 

wieczystych nieruchomości, będących na terenie działania Okręgu. Prezydium zasugerowało 

wystąpienie do Zarządu Głównego o przekazanie pełnomocnictw do podjęcia kroków prawnych w tym 

zakresie. Zarząd jednomyślnie zaakceptował taki wniosek. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o wątpliwościach związanych z bezpieczeństwem 

zawodników w trakcie planowanych Podlodowych Mistrzostw Okręgu. Po burzliwej dyskusji Zarząd 

Okręgu oddał decyzję w ręce Kapitanatu Sportowego Komunikatów w tej sprawie należy spodziewać 

się na stronie internetowej Okręgu. 

Na tym zakończono spotkanie.   

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


