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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 10 sierpnia 2017 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek. Stwierdził obecność na posiedzeniu 6 

członków Prezydium Zarządu Okręgu, wobec 1 usprawiedliwionej nieobecności, przez co  

zachowane jest kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Następnie Prezes przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja o pracy Komisji ds. Młodzieży Okręgu PZW w Siedlcach 

2. Przyjęcie założeń do zarybień jesiennych 

3. Omówienie wykonania budżetu 

4. Omówienia tematów na posiedzenie Zarządu w dniu 14.09.2017 r. 

5. Sprawy różne. 

 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

 

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

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

sprawozdawczym odbyła 3 posiedzenia, na których ustalano i zatwierdzano aspekty organizacyjne i 

finansowe działalności prowadzonej z młodzieżą. 

 Członkowie PZO nie wnieśli pytań i uwag do przedłożonej informacji. 

 Przewodniczący Komisji zwrócił się do Prezydium o wprowadzenie zmian w Planie pracy 

Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach tak, aby informacje o pracy Komisji składane były na 

posiedzeniach Prezydium pod koniec roku. Propozycję uzasadnił możliwością przekazania 

pełniejszych danych dotyczących zarówno aspektów organizacyjnych jak i finansowych.   

 Prezydium Zarządu Okręgu w Siedlcach, po przeprowadzeniu dyskusji w powyższej sprawie 

oraz przeanalizowaniu możliwych rozwiązań i ich skutków przychyliło się do propozycji Kol. 

Krzysztofa Lipca i zarekomendowało wprowadzenie zmian w Planie pracy Prezydium i Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach. 

 Kol. Stanisław Jakubik - Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód Okręgu PZW w 

Siedlcach przedstawił założenia do zarybień jesiennych. 

 W związku ze zwiększeniem liczby członków Okręgu PZW w Siedlcach, a co za tym idzie 

przychodów budżetowych, Prezes Zarządu Kol. Waldemar Gozdek zaproponował przyjęcie uchwały 

Prezydium w sprawie zwiększenia obowiązującego limitu zarybień wód poza obwodami rybackimi, 

w wysokości 50 kg/ha. Prezydium Zarządu Okręgu w Siedlcach, po przeprowadzeniu dyskusji w 

powyższej sprawie, przyjęło uchwałę w powyższej sprawie. 

 Komisja ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód przedstawi plan zarybień na posiedzeniu 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach zaplanowanego na dzień14.09.2017 r. 

 Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu, przedstawił informację na temat wykonania 

budżetu przyjętego na 2017 r. Poinformował, że realizacja planu finansowego budżetu Okręgu na 

2017 r. jest niezagrożona, a dzięki zwiększeniu się wpływów budżetowych możliwe są zmiany w 

preliminarzu budżetowym, uwzględniające dodatkowe limity zarybień oraz inwestycje. Następnie 

poinformował, że we celu wprowadzenia zmian w budżecie Okręgu na 2017 r., stosowne wnioski 

wraz z uzasadnieniami winny wpłynąć i być rozpatrzone na Zarządzie Okręgu, przewidzianym na 

dzień 14.09.2017 r. Członkowie PZO nie wnieśli pytań i uwag do przedłożonej informacji.  

 Kol. Jerzy Szczęśniak – Wiceprezes ds. Organizacyjno-Sportowych, podniósł problem 

dostępności okresowych zezwoleń na wędkowanie, w szczególności w dni wolne od pracy. 

Zaproponował rozważenie możliwości sprzedaży zezwoleń okresowych w ogólnodostępnych 

punktach sprzedaży. Kol. Kazimierz Białas zwrócił uwagę na problemy fiskalne związane ze 

sprzedażą zezwoleń okresowych, polegające na obowiązku kasowym ciążącym na każdym punkcie 
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sprzedaży. PZO postanowiło sprawdzić możliwości rozwiązania ww. problemu, które byłyby zgodne 

z obowiązującym prawem. 

Prezydium Zarządu Okręgu, w związku z propozycjami zmian w Planie pracy Prezydium i 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach na II półrocze 2017 r., po przeprowadzeniu dyskusji w powyższej 

sprawie oraz przeanalizowaniu możliwych rozwiązań i ich skutków, przyjęło uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w Planie pracy Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach na II półrocze 

2017 r., 

Na zakończenie Prezes Waldemar Gozdek przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 14.09.2017 r. 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                  Waldemar Gozdek 

 


