
KOMUNIKAT Z TRZECIEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 26 września 2013 roku 

 

W czwartek, 26-go września członkowie Zarządu Okręgu spotkali się w biurze Okręgu przy 

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

Na początek Wiceprezes Stanisław Jakubik przedstawił szczegółowy plan zarybień jesiennych 

małych wód Okręgu. Ogólnie przyjęto zasadę zarybiania w ilości 50 kg narybku na hektar lustra 

wody, łączna ilość narybku do dyspozycji Komisji ds. Zarybień wynosi 6950 kg. Członkowie 

Zarządu zaproponowali kilka kosmetycznych zmian, które zostały przyjęte. 

Następnie Skarbnik Okręgu, kolega Kazimierz Białas omówił stan wykonania budżetu w 

pierwszych ośmiu 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, Waldemar Gozdek, przedstawił konieczność wydatkowania środków na pilny remont 

dachu i elewacji budynku biura okręgu. W chwili obecnej trwa konkurs ofert. Szacowana kwota 

remontu to około 50.000,- zł. W związku ze złym stanem technicznym budynku niezbędny jest 

pośpiech w podejmowaniu decyzji. Zarząd przyjął uchwałę o zabezpieczeniu środków i delegacji 

dla Prezydium do podjęcia decyzji o wykonaniu remontu przy jednym głosie wstrzymującym się. 

W dalszej kolejności Zarząd podjął uchwałę o skierowaniu wniosków o nadanie odznaczeń 

związkowych oraz zatwierdziło dofinansowania dla Kół w Maciejowicach, Żelechowie i 

Łaskarzewie. Odrzucony został wniosek Koła w Maciejowicach o wyrównanie linii brzegowej na 

odcinku 50 m zbiornika Oblin. Właściwym adresatem powyższego wniosku winien być Wójt 

Gminy Maciejowice. Petycja siedleckich wędkarzy w sprawie dostępu do pomostów po wschodniej 

stronie zalewu została skierowana do Prezydenta Miasta Siedlce. Wniosek Koła w Sobieniach 

Jeziorach o dofinansowanie inwestycji związanych  z poprawieniem warunków na łowisku Jezioro 

Piwonińskie pozostał bez decyzji. W związku z wątpliwościami dotyczącymi dojazdu do łowiska 

oraz stanu prawnego nieruchomości członkowie Zarządu Okręgu zwrócą się o dodatkowe 

wyjaśnienia do Zarządu Koła w tej sprawie. 

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.  

Zarząd z entuzjazmem poparł inicjatywę wędkarzy Koła nr 48 Refleks w Siedlcach i właścicieli 

firmy „Liwiec.com”, organizatora spływów kajakowych na rzece Liwiec polegającą na organizacji 

sprzątania brzegów i dna rzeki. 

Na koniec Wiceprezes Jerzy Szczęśniak przedstawił informację na temat wniosku o ograniczenie 

liczebności populacji bobra w naszym regionie. W chwili obecnej brak woli władz województwa i 

powiatów do rozwiązania tego problemu. Wojewoda mazowiecki gotów jest wyrazić zgodę na 

odstrzał kontrolowany, ale nie będzie pokrywał kosztów z tym związanych. Podobnie Marszałek 

województwa mazowieckiego. Koszty generuje konieczność utylizacji zabitych zwierząt. Myśliwi 

naszego regionu również nie chcą ponosić dodatkowych wydatków z tego tytułu. Środowisko 

myśliwych jest gotowe do wykonania odstrzałów kontrolowanych pod warunkiem znalezienia 

źródeł finansowania takiej operacji. 

Na tym spotkanie zakończyło się, kolejne 24-go listopada, wspólnie z Prezesami Kół naszego 

Okręgu.  
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