
KOMUNIKAT Z TRZECIEGO POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 12 września 2013 roku 

 

W czwartek, 12-go września członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się w biurze 

Okręgu przy ul. Wojskowej 6 w Siedlcach. Spotkanie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. 

Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przedstawił sprawozdanie z działalności za okres 

pierwszych ośmiu miesięcy b.r. Członkowie Prezydium przyjęli je bez uwag. 

Następnie Wiceprezes Stanisław Jakubik przedstawił założenia opracowane przez Komisję ds. 

Zarybień. Wszystkie małe zbiorniki zarybiane będą według wskaźnika 50 kg narybku na hektar 

powierzchni lustra wody. Członkowie Komisji uzgodnili skład gatunkowy narybku dla 

poszczególnych zbiorników w oparciu o dostępny asortyment. Ogólna ilość narybku, który zostanie 

wprowadzony jesienią b.r. do małych wód naszego Okręgu to 6850 kg. Wprowadzane gatunki to 

karp, karaś srebrzysty, karaś pospolity, lin, jaź, szczupak, sandacz, amur, okoń, pstrąg tęczowy. 

Plan jesiennych zarybień zostanie przedstawiony do akceptacji Zarządowi Okręgu na najbliższym 

posiedzeniu. 

W dalszej części Skarbnik Okręgu, kolega Kazimierz Białas omówił stan wykonania budżetu w 

pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku. Budżet nie jest zagrożony w żadnym z punktów. 

Niestety w bieżącym roku znacząco wzrosły koszty obsługi bankowej działalności Okręgu. W 

założeniach budżetowych na rok przyszły trzeba będzie uwzględnić znacząco większe kwoty na ten 

cel. 

Prezes poinformował o inicjatywie Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie zmiany Ustawy o 

Sporcie. Mianowicie podmioty o statusie Polskiego Związku Sportowego, które na mocy art. 82 ust. 

1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. stały się Polskimi Związkami Sportowymi, nie dostosowały 

swojej działalności, a w szczególności obowiązujących w nich statutów i regulaminów do wymagań 

Ustawy o Sporcie, stają się z mocy prawa stowarzyszeniami w rozumieniu Ustawy z dnia 7 

kwietnia 1987 r. „Prawo o Stowarzyszeniach”. Zmiana powyższa jest w chwili obecnej w 

konsultacjach społecznych i międzyresortowych. Konsultacje zostaną zakończone do dnia 23 

września b.r. i projekt trafi do pierwszego czytania w Sejmie. Zmiana powyższa nie zamyka drogi 

do organizacji i uczestnictwa w imprezach sportowych o randze mistrzowskiej. PZW może również 

ubiegać się o dotacje celowe na organizację tego typu imprez. 

Dalej członkowie Prezydium dyskutowali o zbyt licznej populacji suma w Zalewie Węgrów. 

Zobligowano opiekuna tej wody do oficjalnego wystąpienia w sprawie jej ograniczenia.  

Prezes poruszył również temat porozumień międzyokręgowych. Rozmowy w tej sprawie trwają od 

jakiegoś czasu, ale szczegółów jeszcze nie uzgodniono. Jest jednak nadzieja na korzystanie z wód 

innych okręgów w kolejnych latach. Najbardziej problematycznym wydaje się porozumienie z 

Okręgiem Mazowieckim. Na początku października odbędzie się kolejna tura negocjacji. 

Zauważono również problem stanu technicznego biura Okręgu. Elewacja jest w bardzo złym stanie, 

nieznany jest stan pokrycia dachowego. W najbliższych dniach zwrócimy się do jednej z 

siedleckich firm z prośbą o ocenę i ewentualne oszacowanie kosztów remontu. Wyniki zostaną 

przedstawione Zarządowi na najbliższym posiedzeniu. 

Na koniec Sekretarz Okręgu, Bartosz Mikulski, poruszył temat petycji siedleckich wędkarzy na 

temat zgody na połów ryb z pomostów po wschodniej stronie siedleckiego zalewu. Wnioskujący 

chcieliby zmiany regulaminu łowiska w zakresie połowu ryb przez spinningistów w okresie 

pozawakacyjnym. Prezydium pozytywnie zaopiniowało wniosek i zdecydowało o przekazaniu go 

do Prezydenta Miasta Siedlce, jako zarządcy zalewu. 

Na tym spotkanie zakończyło się, kolejne 26-go września w pełnym składzie Zarządu. 

 

 

 

 

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


