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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 11 maja 2016 roku. 
 

Posiedzenie, wobec usprawiedliwionej nieobecności Prezesa Waldemar Gozdka otworzył Kol. Jerzy 

Szczęśniak - Wiceprezes ds. Organizacyjno-Sportowych i przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Przedstawienie propozycji Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń oraz Prezydium Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach dotyczących odznaczeń związkowych. 

2. Przedstawienie przez Kapitanat Sportowy Okręgu stanu przygotowań do mistrzostw Okręgu. 

3. Sprawy różne. 

 

 Kol. Bolesław Odziemczyk - Przewodniczący Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń odczytał 

protokół z posiedzenia Komisji. Komisja otrzymała 31 wniosków do rozpatrzenia. W związku z 

obowiązującym kluczem, w 2017 r. Okręg PZW w Siedlcach może wystąpić do Zarządu Głównego 

PZW o nadanie w 2017 r. nie więcej niż 22 odznaczeń związkowych. Po wnikliwej analizie złożonych 

wniosków, 17 z nich spełnia wymogi formalne, wobec czego Komisja rekomenduje nadanie 17-tu 

odznaczeń i pozostawienie do decyzji Prezydium ZO pozostałych pięciu rekomendacji.  

Wobec powyższego Prezydium Okręgu PZW w Siedlcach wytypowało 5 kandydatur do nadania 

odznaczeń związkowych, które wypełniły limit na 2017 r.  

Prezydium wytypowało również 5 kandydatur do nadania "Medalu za zasługi dla rozwoju 

wędkarstwa", 1 kandydaturę do nadania "Medalu Okręgu PZW w Siedlcach" i 1 kandydaturę do 

nadania "Medalu z okazji jubileuszu 40-lecia Okręgu". 

 W związku z powyższym, Prezydium skieruje rekomendacje do Zarządu Okręgu o przyznanie 

22 odznaczeń Związkowych oraz medali Okręgowych. 

 Kapitan Sportowy - Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił propozycje składu osobowego 

Kapitanatu Sportowego Okręgu, który zostanie przekazany Zarządowi Okręgu celem zatwierdzenia. 

Następnie przedstawił informację o stanie przygotowań do mistrzostw Okręgu, które odbędą się na 

Kanale Żerańskim w dniach 27-28.05.2017 r. Poinformował również o planach zakupu programu 

komputerowego do obsługi zawodów wędkarskich. 

 Przewodniczący kolegium sędziowskiego, kol. Bogdan Korzeniewski, zwrócił uwagę na częste 

kolizje terminów zawodów organizowanych przez Koła Okręgu z oficjalnymi zawodami klasy 

mistrzowskiej organizowanymi przez Okręg PZW w Siedlcach. 

 Do biura Okręgu wpłynął wniosek Koła nr 15 PZW w Maciejowicach o zmianę składu 

gatunkowego ryb przeznaczonych na zarybienie Jeziora Oblin, zbiornika Podzamcze i zbiornika Doły 

Maciejowickie. Prezydium przekazuje sprawy Okręgowej Komisji ds. Ochrony i Zagospodarowania 

Wód, celem zaopiniowania. 

 Do biura Okręgu wpłynął wniosek Koła nr 15 PZW w Maciejowicach o refundację kosztów 

wapnowania Jeziora Oblin i Zbiornika Podzamcze w łącznej kwocie 2160,00 zł oraz wniosek Koła  

nr 8 PZW w Łosicach o refundację kosztów wapnowania Zalewu w Łosicach w kwocie 162,00 zł. 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach pozytywnie rozpatrzyło złożone wnioski i podjęło 

uchwałę w sprawie refundacji kosztów wapnowania w/w zbiorników. 

Do biura Okręgu wpłynął wniosek Koła nr 28 PZW w Łochowie w sprawie dofinansowania 

startu zawodniczki Koła PZW nr 28 w Łochowie, Kol. Martyny Rudnik, w zawodach Grand Prix 

Polski i Mistrzostwach Polski kadetów i juniorów w kwocie 3000,00 zł. 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, po zasięgnięciu opinii Okręgowej Komisji ds. 

Młodzieży, pozytywnie rozpatrzyło złożony wniosek i podjęło uchwałę w sprawie dofinansowania 

kosztów udziału w zawodach w kwocie 1000,00 zł.  

 Do biura Okręgu wpłynął wniosek Koła nr 26 PZW w Węgrowie w sprawie dofinansowania 

wypoczynku letniego dla członków szkółki wędkarskiej działającej przy tym Kole, w kwocie  

3000,00 zł. 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, po zasięgnięciu opinii Okręgowej Komisji ds. 

Młodzieży, pozytywnie rozpatrzyło złożony wniosek i podjęło uchwałę w sprawie dofinansowania 

wypoczynku w kwocie 1000,00 zł.  
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 Do biura Okręgu wpłynął wniosek Koła nr 48 PZW Refleks w Siedlcach w sprawie 

dofinansowania corocznej imprezy dla dzieci, organizowanej z okazji „Dnia dziecka”. 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, po zasięgnięciu opinii Okręgowej Komisji ds. 

Młodzieży, negatywnie rozpatrzyło złożony wniosek. 

 Kol. Krzysztof Lipiec zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia wyboru wykonawcy na 

wykaszanie grobli zbiorników na których gospodaruje Okręg PZW w Siedlcach. 

 Kol. Stanisław Jakubik przedstawił proponowany skład Okręgowej Komisji ds. Ochrony i 

Zagospodarowania Wód. 

 Kol. Jerzy Szczęśniak przedstawił wniosek części członów Zarządu o przesunięcie 

planowanego posiedzenia Zarządu Okręgu, z 08.06.2017 r., na dzień 01.06.2017 r. Prezydium 

pozytywnie zaopiniowało przedstawiony wniosek i na podstawie § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu pracy 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach zwołuje posiedzenie Zarządu Okręgu na dzień 01.06.2017 r., na 

godz. 1600. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                  Waldemar Gozdek 


