
 

Protokół 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 12 października 2017 roku. 
 

 Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZW w Siedlcach Waldemar Gozdek. Następnie 

stwierdził obecność na posiedzeniu 7 członków Prezydium Zarządu Okręgu, przez co  zachowane 

jest kworum.  

Prezydium Zarządu okręgu PZW w Siedlcach przyjęło następujący porządek obrad: 

1. Informacja o porozumieniach międzyokręgowych na 2018 r. 

2. Omówienie działalności sportowej w 2017 r. 

3. Sprawy różne.  

 

  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 ZPW 

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. Okręg Mazowiecki PZW udostępni na 2018 r. Okręgowi PZW w Siedlcach 

zezwolenia na obwód rybacki nr 5 rzeki Bug.  

  Kol. Jerzy Szczęśniak – Wiceprezes ds. Organizacyjno-Sportowych, omówił działalność 

sportową prowadzoną w Okręgu PZW w Siedlcach w 2017 r. 

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

zarekomendowało Kapitanatowi Sportowemu Okręgu zorganizowanie roboczego spotkania, celem 

przygotowania szkieletu działań sportowych na 2018 r. oraz propozycji ewentualnych zmian, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

- kalendarza zawodów rangi mistrzowskiej, 

- reorganizacji cyklu zawodów Grand Prix, 

- minimalnej liczby zawodników startujących w oficjalnych zawodach, 

- zasad finansowania działalności sportowej Okręgu, 

- określenia zasad reprezentowania poszczególnych Kół PZW w zawodach rangi mistrzowskiej i 

cyklu Grand Prix, celem zwiększenia zaangażowania poszczególnych Kół w działalność sportową, 

- zasad pracy sędziów sportowych, 

- pomocy Biura Okręgu w organizacji działalności sportowej. 

  Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek, poinformował o podjęciu przez Radę Gminy 

Sobolew uchwały w sprawie przekazania, w formie darowizny, Zarządowi Okręgu PZW w Siedlcach 

3 działek o łącznej powierzchni 0,59 ha, stanowiących nieruchomość gruntową, przylegającą do 

zbiornika Godzisz. 

Na zakończenie Prezes Waldemar Gozdek przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 09.11.2017 r. 

Na tym zakończono posiedzenie. 
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