
 

1 

 

Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 9 listopada 2017 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZW w Siedlcach Waldemar Gozdek. Następnie 

stwierdził obecność na posiedzeniu 5 członków Prezydium Zarządu Okręgu, przy 2 nieobecnościach 

usprawiedliwionych, przez co zachowane jest kworum.  

Następnie Prezes przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Omówienie uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. 

2. Propozycja składki Okręgowej na 2018 r. 

3. Informacja o pracy Komisji ds. Młodzieży. 

4. Omówienie tematów na posiedzenie Zarządu. 

5. Sprawy różne.  

Prezes zaproponował zmianę porządku obrad tak, by punkt 1, dot. omówienia Uchwały 

Zajazdowej, przenieść przed punkt 5 dotyczący Spraw Różnych, w wyniku czego porządek obrad 

brzmiałby następująco: 

1. Propozycja składki Okręgowej na 2018 r. 

2. Informacja o pracy Komisji ds. Młodzieży. 

3. Omówienie tematów na posiedzenie Zarządu. 

4. Omówienie uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. 

5. Sprawy różne.  

Przedstawiony, zmieniony porządek obrad, został jednogłośnie przyjęty przez Prezydium. 

 

Ad. 1. 

Propozycję składki okręgowej na 2018 r. (na zagospodarowanie i ochronę wód) przedstawił 

Skarbnik Okręgu kol. Kazimierz Białas. Zaproponował, by składka pozostała na poziomie z 2017 r., 

Zaproponowana wysokość składki wynika z dobrej sytuacji finansowej Okręgu, niskiej inflacji oraz z 

porozumień międzyokręgowych zakładających podobny poziom składek w Okręgach PZW tzw. 

„Ściany wschodniej”. Zgodnie z przedstawioną propozycją wysokość składki wynosiłaby: 

1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna - 110,00 zł  

2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna 50% - 55,00 zł  

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, okresowa dla członków PZW: 

• 1 dzień - 15,00 zł, 

• 3 dni    -  30,00 zł,  

• 7 dni    -  45,00 zł.  

Wysokość składki okręgowej w porównaniu z 2017 r. nie ulegnie zmianie, podobnie jak 

wysokość składki członkowskiej, która w 2018 r. będzie wynosiła 86 zł. 

Następnie Kazimierz Białas poinformował, że wędkarze będą mogli korzystać z ulg i 

zwolnień  w składkach na zasadach podobnych do lat poprzednich, z następującymi wyjątkami: 

1. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z ulgi w wysokości 50% będą 

mogli korzystać mężczyźni po 65 roku życia i kobiety po 60 roku życia pod warunkiem, 

że są zrzeszeni w PZW powyżej 10 lat. 

2. Zgodnie z wytycznymi ZG PZW zniesiona została ulga w składce okręgowej dla 

wędkarzy jednocześnie opłacających składkę okręgową w Okręgu mazowieckim PZW. 

  Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach jednogłośnie przyjęło propozycję wysokości 

Składki na zagospodarowanie i ochronę wód w 2018 r., która zostanie przedstawiona Zarządowi 

Okręgu na najbliższym posiedzeniu. 

  Prezes Okręgu poinformował, że na dzień 10.11.2017 r. zaplanowane jest kolejne spotkanie 

Okręgów PZW ściany wschodniej, na którym uściślone zostaną warunki porozumień nie tylko na 

2018 r. ale do końca kadencji. Poinformował również, że Okręg PZW w Siedlcach wystąpił do 

Okręgu mazowieckiego PZW z konkretnymi propozycjami porozumienia w sprawie obwodu 

rybackiego Nr 5 rzeki Bug. Wobec braku akceptacji dla złożonych propozycji, na dzień dzisiejszy 
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oczekujemy na odpowiedź i przedstawienie propozycji ze strony Okręgu Mazowieckiego. Okręg 

PZW w Siedlcach wystąpił o przedstawienie kosztów związanych z realizacją zobowiązań operatu 

wodnoprawnego dla obwodu rybackiego rzeki Bug nr 5, w tym: kosztów dzierżawy, zarybień i 

ochrony wody. 

  Następnie dyrektor Biura Okręgu, kol. Rafał Kuczborski poinformował, że Okręg PZW we 

Wrocławiu wystąpił o zawarcie porozumienia w opcji 50/50. 

  Prezydium Zarządu Okręgu jednogłośnie przychyliło sie do podjęcia współpracy z Okręgiem 

PZW we Wrocławiu. 

Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek przedstawił wyniki negocjacji w sprawie porozumień 

międzyokręgowych zawartych przez Okręg PZW w Siedlcach na 2018 r. Okręg PZW  

w Siedlcach utrzymał porozumienia międzyokręgowe z Okręgami PZW w ramach tzw. "Ściany 

wschodniej" obowiązujące w 2017 r. Do porozumienia Okręgów Ściany Wschodniej przystąpił 

również Okręg PZW w Skierniewicach. Jedyną zmianą, wynikającą z uchwały Zarządu Okręgu PZW 

w Białej Podlaskiej, jest porozumienie z tym Okręgiem na 2018 r. w opcji 50/50. Prezes 

poinformował o chęci przystąpienia do porozumień z naszym Okręgiem również Okręgu  

ciechanowskiego. 

  Uzgodnione również zostało porozumienie z Okręgiem PZW w Radomiu na tych samych 

zasadach co w poprzednich latach. 

 

Ad. 2. 

  Kol. Krzysztof Lipec – przewodniczący komisji ds. Młodzieży Okręgu PZW w Siedlcach, 

przedstawił Prezydium ZO sprawozdanie z działalności komisji w 2017 r. Komisja w okresie 

sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, na których ustalano i zatwierdzano aspekty organizacyjne i 

finansowe działalności prowadzonej z młodzieżą. Poinformował również, że Krajowy Zjazd 

Delegatów PZW zwiększył poziom minimalnych wydatków Okręgów PZW na pracę z młodzieżą z 

2,5 do 3,5% budżetu. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w budżecie Okręgu na 2018 r. 

 Członkowie Prezydium ZO nie wnieśli pytań i uwag do przedłożonej informacji i jednogłośnie ją 

przyjęli. 

 

Ad. 3. 

 Sekretarz ZO - kol. Marcin Sałasiński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z prezesami Kół Okręgu, zaplanowanego na 19.11.2017 r., na 

godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Zawiadomienie w powyższej sprawie 

oraz porządek obrad zostanie rozesłany wszystkim prezesom Kół oraz zaproszonym gościom przez 

Biuro Okręgu. 

 Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek poinformował, że w wyniku analizy struktury 

wydatków w poszczególnych Kołach Okręgu, niektóre z nich nie finansują działalności związanej z 

ochroną i zagospodarowaniem wód oraz działalnością z dziećmi i młodzieżą. 

Wobec powyższego, w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Prezydium ZO zaproponowało 

wprowadzenie dolnych limitów wydatków na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 20 %  

oraz na pracę z młodzieżą w wysokości 10 % budżetu Koła. Projekt uchwały w powyższej sprawie 

zostanie przedstawiony prezesom Kół Okręgu i poddany dyskusji na wspólnym posiedzeniu Zarządu 

Okręgu w dniu 19.11.2017 r.  

 

Ad. 4. 

 Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek przekazał informację na temat przebiegu Krajowego 

Zjazdu Delegatów PZW, który odbył się w dniach 20-22 października 2017 r. Przekazał informację o 

zmianach we władzach i organach Związku. Poinformował, że w skład Zarządu Głównego PZW 

wszedł  Prezes Okręgu siedleckiego, kol. Waldemar Gozdek. Przewodniczącym Głównego Sądu 

Koleżeńskiego został Kazimierz Białas – skarbnik naszego Okręgu. 

 Jednocześnie poinformował, że do dnia dzisiejszego nie dotarła do Okręgu treść Uchwały 

Zjazdowej XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, wobec czego zostanie ona przedstawiona na 

kolejnych posiedzeniach Prezydium ZO. 
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Ad. 5. 

Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek przedstawił sprawy i wnioski, które wpłynęły do biura 

Okręgu w ostatnim czasie. 

1. Firma Orange prowadzi na terenie Siedlec inwestycję budowy sieci światłowodowej. Istnieje 

możliwość bezpłatnego doprowadzenia sieci do siedziby Okręgu. Inwestor po wykonaniu 

robót przywróci teren do stanu pierwotnego. 

Wobec przedstawionej propozycji Prezydium ZO jednogłośnie przychyliło się do propozycji 

firmy Orange. 

2. Główna Księgowa Okręgu, kol. Elżbieta Bierdzińska, w związku z przygotowaniem projektu 

budżetu Okręgu na 2018 r. zwróciła się z prośbą o ustalenie przez Prezydium ZO wyjściowej 

liczby członków Okręgu na 2018 r. 

Prezydium ZO po przeprowadzeniu analizy ilości członków Okręgu w latach 2016-2017 

postanowiło zaproponować wyjściowo liczbę 8300 członków Okręgu w 2018 r. 

3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - kol. Roman Wrzeszcz zwrócił sie z prośbą 

o informację dotyczącą gospodarstwa rybackiego w Nowodworze. W odpowiedzi Prezes 

Okręgu poinformował, że sprawa Nowodworu powinna wrócić do Zarządu Głównego PZW - 

właściciela gospodarstwa, celem uregulowania stanu prawnego, zobowiązań i zarządzania 

mieniem. 

Na zakończenie Prezes Waldemar Gozdek przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 09.11.2017 r. 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Wiceprezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                                   Jerzy Szczęśniak 

 


