
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 15 marca 2015 roku 

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

Okręgu, posiedzenie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. 
Na początek Wiceprezes Jerzy Szczęśniak przedstawił podsumowanie kampanii sprawozdawczej w 
Kołach. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła dokumentacja z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych 
w 4-ech Kołach:  Nr 5 FSO w Siedlcach, Nr 12 w Gończycach, Nr 25 w Mordach, Nr 45 PKS w 
Sokołowie Podlaskim. To znaczący postęp w stosunku do roku 2013. Widać, że uchwała w sprawie 
liczebności Kół jest jak najbardziej zasadna, w/w Koła liczą od 28 do 48 członków. 
Niestety nadal wiele złożonych protokołów nie spełnia podstawowych wymogów, ich treść i forma 
pozostawia wiele do życzenia, a frekwencja na zebraniach jest niewielka.  
Prezes Waldemar Gozdek przekazał każdemu z członków Prezydium projekt sprawozdania z 
działalności w roku 2014-tym z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do Biura Okręgu do dnia 
19.03.2015 r. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w sprawozdaniu przekazanym członkom 
Zarządu Okręgu przed najbliższym posiedzeniem. 
Następnie krótko omówił najważniejsze elementy przekazanego sprawozdania, szczególnie aspekty 
finansowe. 
W dalszej części posiedzenia Prezydium bez zastrzeżeń przyjęło porządek najbliższego posiedzenia 
Zarządu Okręgu z udziałem Prezesów Kół. 
W ostatniej części posiedzenia zajęto się sprawami różnymi.  
Do Biura Okręgu wpłynęła informacja o wyznaczeniu terminu rozprawy w sprawie uznania umowy 
pomiędzy Okręgiem PZW w Siedlcach i Mazowieckim Okręgiem PZW przed Sądem Rejonowym w 
Warszawie na dzień 21 maja 2015 r. 
W dniach 20-21 marca odbędzie się posiedzenie Okręgów tzw. „Ściany Wschodniej”, tym razem 
organizowane przez ZO PZW w Zamościu. Główną tematyką spotkania będą zmiany w statucie PZW. 
Zgodnie z uchwałą Zjazdu Krajowego od dnia dzisiejszego na stronie internetowej naszego Okręgu 
będą ukazywały się wszystkie uchwały Prezydium i Zarządu. W zakładce „Z prac Zarządu” 
opublikowane zostały wszystkie dotychczasowe uchwały z bieżącej kadencji. 
Zarząd Koła Nr 15 w Maciejowicach zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie wapnowania 
zbiornika  „Oblin” oraz „Doły Maciejowickie”.  
Do Biura ZO wpłynął wniosek z OSP w Dziewulach o wsparcie finansowe zakupu spalinowego 
silnika zaburtowego do łodzi oraz sań wodno – lodowych. Każda kwota będzie mile widziana. 
Strażacy zobowiązują się do pomocy we wszelkich działaniach Okręgu i Kół PZW. Prezydium 
przekaże wniosek do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 
W związku z wysokimi kosztami obsługi bankowej trwają poszukiwania najlepszej oferty. W celu 
podpisania ewentualnej umowy niezbędne jest ustanowienie pełnomocnictwa dla minimum dwóch 
członków Zarządu. Sekretarz przedstawił projekt Uchwały Nr 13 Prezydium ZO w tej sprawie, który 
został jednomyślnie zaakceptowany. Uchwała ustanawia pełnomocnikami ZO, Prezesa Waldemara 
Gozdka oraz Sekretarza, Bartosza Mikulskiego. 
Kolejnym tematem była sprawa odznaczeń związkowych. Podjęto decyzję o przekazaniu wniosków 
wszystkim Kołom. Komisja ds. Odznaczeń zweryfikuje je, a Prezydium rozpatrzy wnioski 
uwzględniając odznaczenia przyznane w latach ubiegłych. W roku 2015 wyjątkowo należy 
potraktować Koło Nr 28 w Łochowie, w związku z jubileuszem 65 lat istnienia. 
Kapitan Sportowy, Mirosław Jarosławski, wnioskuje o przyznanie specjalnego, okręgowego, 
wyróżnienia dla długoletnich członków Koła, np. medalu lub dyplomu okręgowego za 50 lat 
członkostwa. Prezydium przedstawi Zarządowi Okręgu projekt uchwały w tej sprawie. 
Jako ostatni, poruszony został temat powołania Prezesa w Kole Nr 14 w Sobolewie. Zarząd Koła 
powinien niezwłocznie zorganizować Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania 
Prezesa Koła. 
 
     
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


