
 

1 

 

Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 13 lipca 2017 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek. Następnie stwierdził obecność na 

posiedzeniu 6 członków Prezydium Zarządu Okręgu wobec 1 usprawiedliwionej nieobecności, przez 

co  zachowane jest kworum.  

Prezes przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Informacja o stanie członków za I półrocze. 

2. Informacja o spotkaniu przedstawicieli Okręgów „Ściany wschodniej”. 

3. Sprawy różne. 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

 

  Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu przedstawił informację na temat ilości członków 

Okręgu PZW w Siedlcach na dzień 30.06.2017 r. Ze złożonego sprawozdania wynika, że na dzień 

30.06.2017 r. Okręg posiadał 8029 członków, wobec przewidywanych 8000. W porównaniu z 

analogicznym okresem roku 2016 jest to wzrost o ok. 350 członków. W związku z powyższym 

Skarbnik Okręgu poinformował, że plan finansowy budżetu Okręgu na 2017 r. nie jest zagrożony. 

Wysokość wpływów ze składek, na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 1.316.867 zł. 

Członkowie PZO nie wnieśli pytań i uwag do przedłożonej informacji.  

  Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek poinformował zebranych, że na dzień 31.05.2017 r. 

Polski Związek Wędkarski, w skali całego kraju zmniejszył swoją liczebność o ok. 5-6 % w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek przedstawił informację ze spotkania przedstawicieli 

Okręgów PZW, tzw. „Ściany wschodniej”, jakie odbyło się w dniach 07-08.07.2017 r. i 

zorganizowane zostało przez Okręg PZW w Białymstoku. 

Na spotkaniu poruszana była następująca tematyka: 

1. Wnioski na Krajowy Zjazd Delegatów; 

2. Porozumienia międzyokręgowe; 

3. Sport wobec wejścia w życie nowych przepisów oraz nowego Statutu PZW. 

Szczegółowe omówienie ww. tematyki zawarte jest w „Protokole z posiedzenia 

przedstawicieli Okręgów PZW „Ściany Wschodniej” Wólka nad Bugiem 07.07.2017 r.”. Prezes 

Waldemar Gozdek poinformował, że ostateczne ustalenia dotyczące porozumień w ramach „Ściany 

wschodniej” zostaną zawarte na wrześniowym spotkaniu. 

Następnie Prezes Gozdek poinformował o organizowaniu przez Okręgi PZW w Lublinie i 

Chełmie obozów młodzieżowych, z których mogą skorzystać dzieci naszego Okręgu (szkółki 

wędkarskie). 

 W punkcie dotyczącym spraw różnych, przewodnim tematem były negocjacje z Okręgiem 

Mazowieckim PZW, przy udziale Zarządu Głównego PZW w sprawie ugody dotyczącej dalszego 

korzystania przez wędkarzy Okręgu siedleckiego PZW z obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 5.  

 Prezes Waldemar Gozdek oraz Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu, upoważnieni przez 

Zarząd Okręgu do prowadzenia negocjacji w powyżej sprawie, przedstawili sprawozdanie z 

kolejnych spotkań z władzami Okręgu Mazowieckiego PZW, Prezesem Zarządu Głównego PZW 

oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym PZW. Stanowisko Okręgu PZW w Siedlcach na bieżąco było 

konsultowane z kancelarią prawną. W wyniku przeprowadzonych negocjacji oraz analiz prawnych 

przeprowadzonych w powyżej sprawie, Prezes Waldemar Gozdek oraz Skarbnik Okręgu Kazimierz 

Białas zarekomendowali podpisanie ugody na warunkach określonych przez komisję arbitrażową 

powołaną przez Zarząd Główny PZW oraz przedstawicieli Okręgów siedleckiego i mazowieckiego 

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

oraz przeanalizowaniu możliwych rozwiązań i ich skutków, mając na uwadze przede wszystkim 

dobro wędkarzy zrzeszonych w Okręgu siedleckim PZW, podjęło decyzję o podpisaniu „Protokołu 

ze spotkania arbitrażowego”.  
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Na zakończenie Prezes Waldemar Gozdek przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 10.08.2017 r. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                  Waldemar Gozdek 

 


