
KOMUNIKAT Z DRUGIEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 13 czerwca 2013 roku 

 

W czwartek, 13 czerwca, członkowie Zarządu Okręgu spotkali się w biurze Okręgu przy ul. 

Wojskowej 6 w Siedlcach. Spotkanie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. 

Zarząd przyjął regulamin pracy Prezydium i Zarządu Okręgu wraz z zakresem pracy 

poszczególnych członków Prezydium oraz ramowy regulaminy działania komisji problemowych. 

Kolega Krzysztof Głowienko zaproponował kilka poprawek, które zostały jednogłośnie 

zaakceptowane. 

Następnie Zarząd przyjął uchwały w sprawie realizacji zaleceń Zjazdu Delegatów Kół: 

 refundacja kosztów dojazdu do biura Okręgu dla Skarbników Kół – od 1 lipca 2013 r., 

 sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach Pioneer – zgodnie z uchwałą Zjazdu, 

 zwiększenie odpisu od składek dla Kół – od 1 stycznia 2014 r., 

 wystąpienie do organów władzy w sprawie ograniczenia liczby bobrów - powierzyć nadzór i 

przygotowanie materiałów Wiceprezesowi Jerzemu Szczęśniakowi, 

 wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla następujących gatunków ryb: szczupak 

100cm, sandacz 90 cm, okoń 40 cm, sum 150 cm, boleń 70 cm - wprowadzenie wszystkich 

wymiarów na obwodach rzeki Bug oraz rzeki Liwiec, wymiar ochronny dla okonia na 

wszystkich wodach Okręgu, początek obowiązywania od 1 stycznia 2014 r., 

 zwolnienie z opłaty wpisowej młodzieży wstępującej do PZW do lat 16 - niezwłocznie, 

 wystąpienie do ZG PZW w celu doprecyzowania regulaminu amatorskiego połowu ryb w 

kwestii prawidłowego zahaczania ryb wyłącznie za otwór gębowy - powierzyć nadzór nad 

tematem i przygotowanie materiałów w tej sprawie Wiceprezesowi Stanisławowi Jakubikowi, 

 wystąpienie do władz Okręgu Mazowieckiego w celu udostępnienia dojazdu do wody rzeki 

Narew 2 km poniżej zapory w Dębem - Dyrektor Biura zasięgnie informacji w Mazowieckim 

Zarządzie Okręgu. 

W dalszej części przyjęto wnioski Komisji ds. Odznaczeń oraz Prezydium w sprawie nadania 

odznaczeń związkowych. Wniosek zostanie skierowany do Zarządu Głównego PZW. 

Kolejnym tematem były zasady gospodarki kasowej, Skarbnik Kazimierz Białas omówił projekt 

i zaproponował kilka poprawek, zostały przyjęte i Zarząd uchwalił „Zasady gospodarki kasowej, 

finansowej oraz regulujących prawidłowość obiegu dokumentów kasowych Kół Okręgu PZW w 

Siedlcach”. 

Zarząd przyjął kandydaturę Kolegi Krzysztofa Głowienki na funkcję Rzecznika 

Dyscyplinarnego. Następnie Kapitan Sportowy oraz Przewodniczący Komisji przedstawili składy 

osobowe oraz regulaminy pracy, które zostały zaakceptowane, podobnie jak plan pracy Zarządu na 

drugie półrocze 2013 roku. 

W tematach różnych przyjęto wnioski Kół o refundacje, wyrażono zgodę na zwolnienie 

wędkarzy NSZZ „Solidarność” Region Podlaski z opłaty za wędkowanie dla uczestników 

ogólnopolskich zawodów wędkarskich w dniach 4-7 lipca 2013 r. na rzece Bug w okolicy m. 

Drohiczyn. Zarząd wyraził też zgodę na prowadzenie badań na rzece Liwiec w rejonie m. 

Kamieńczyk, Strachówka i Borzymy. Prezes Waldemar Gozdek poinformował o zleceniu przez 

Mazowiecki Okręg PZW opracowania operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia na 

piętrzenie wody rzeki Srebrna w Mińsku Mazowieckim, co pozwoli na utrzymanie obecnego stanu 

zbiornika „Łazienki”. 

 

Uzgodniono datę najbliższego posiedzenia Zarządu Okręgu na dzień 26 września 2013 roku. 
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