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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 9 maja 2019 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZW w Siedlcach kol. Mirosław Jarosławski. Następnie 

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

zostało kworum i zdolność do podejmowania wiążących decyzji.  

1. Przyjęcie propozycji odznaczeń związkowych. 

2. Omówienie stanu przygotowań do Mistrzostw Okręgu. 

3. Sprawy różne. 

Przewodniczący obrad przedstawił protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu z dnia  

14.03.2019 r. Wobec niewniesienia uwag do przedstawionej treści protokołu, został on jednogłośnie 

zatwierdzony przez Prezydium. 

 

Ad. 1. 

 Kol. Roman Sałasiński - Przewodniczący Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń odczytał 

protokół z posiedzenia komisji. Komisja otrzymała 37 wniosków do rozpatrzenia. W związku z 

obowiązującym kluczem, w 2019 r. Okręg PZW w Siedlcach może wystąpić do Zarządu Głównego 

PZW o nadanie nie więcej niż 23 odznaczeń związkowych. Po wnikliwej analizie złożonych 

wniosków, 23 z nich spełniło wymogi formalne, wobec czego Komisja zarekomendowała nadanie 21 

odznaczeń i pozostawienie do decyzji Prezydium ZO pozostałych dwóch rekomendacji. Ponadto 

Komisja pozytywnie rozpatrzyła 2 wnioski o przyznanie Medali Okręgu. 

 Kol. Stanisław Jakubik – wiceprezes Z.O. ds. zagospodarowania i ochrony wód zwrócił się do 

przewodniczącego Komisji ds. odznaczeń o wyjaśnienie przyczyn i kryteriów, jakimi Komisja 

kierowała się przy odrzuceniu poszczególnych wniosków, w tym wniosków obejmujących wędkarzy 

Koła PZW w Łochowie.  

 

Ad. 2.  

 Kapitan Sportowy - Kol. Wiesław Lipiec przedstawił informację o stanie przygotowań do 

Spławikowego Pucharu Rzeki Bug, zaplanowanego na dzień 19.05.2019 r. w miejscowości 

Drohiczyn. Zawody będą wchodziły w cykl 4 zawodów, w ramach których wyłoniony zostanie 

spławikowy mistrz Okręgu. Formuła ta jest formułą nową, opracowaną przez kapitanat Sportowy 

Okręgu na sezon 2019. 

 Kapitan Sportowy poinformował również o przekazaniu dofinansowania w zakresie opłaty 

startowej dla Kol. Sylwestra Chęć, finansującej start w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 

  Kol. Wiesław Lipiec poinformował o zakupie przez Kapitanat Sportowy 3 szt. wag 

elektronicznych, siatki do ważenia ryb oraz trójnogu, w celu usprawnienia przebiegu zawodów 

wędkarskich w Okręgu PZW Siedlce. 

  

Ad. 3. 

 Prezes ZO Kol. Mirosław Jarosławski, w związku z uroczystościami związanymi z otwarciem 

nowej siedziby ZO w Białymstoku, złożył wniosek o przeniesienie terminu posiedzenia ZO PZW w 

Siedlcach na dzień 08.06.2019 r., godz. 9:00 w stanicy wędkarskiej w Żelechowie. 

 Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił informację ze spotkania, które odbyło się w siedzibie 

Zarządu Głównego PZW w Warszawie, w sprawie uregulowania własności kompleksów stawów w 

Siennicy, Nowodworze i Lasominie. Ustalenia, które zostały dokonane na spotkaniu przewidują 

pozyskanie na własność przez Okręg PZW w Siedlcach kompleksu stawów w Siennicy i Lasominie o 

łącznej powierzchni 62 ha. 

Kol. Rafał Kuczborski – Dyrektor Biura Zarządu okręgu PZW w Siedlcach przedstawił:  

1. Propozycję wprowadzenia w życie możliwości głosowania elektronicznego nad uchwałami 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach.  
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2. Wniosek Koła PZW Nr 1 Miasto w Siedlcach o wyrażenie zgody na zakup ze środków 

własnych Koła komputera przenośnego. 

3. Wniosek Urzędu Miasta Garwolin o wykoszenie skarp zbiornika Zalew w Garwolinie do dnia 

26.05.2019 r., ze względu na planowany piknik charytatywny połączony z atrakcjami, m.in. 

Pływanie po zalewie łodzią motorową. 

4. Wniosek Koła PZW Nr 8 w Łosicach o wyrażenie zgody na zorganizowanie nocnych 

zawodów na zalewie w Łosicach.    

5. Informację o powołaniu Kol. Bogdana Nasiłowskiego na funkcję Komendanta Społecznej 

Straży Rybackiej powiatu siedleckiego. 

6. Wniosek o zdjęcie ze stanu wyposażenia Okręgu PZW w Siedlcach silnika spalinowego, 

zaburtowego marki Honda o mocy 5 KM, rok produkcji: 2002. Silnik jest niesprawny  

a przeprowadzona wycena remontu przekracza wartość środka trwałego.  

7. Informację o stanie członków Okręgu PZW w Siedlcach na dzień 30.04.2019 r. Stan w 

porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. zwiększył się o 432 członków. 

Kol. Stanisław Jakubik przekazał prośbę nadzorcy pałacu w Łochowie o rozstrzygnięcie 

zasad i możliwości uprawiania wędkarstwa przez gości pałacu i turystów na wodach rzeki Liwiec. 

  

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                          Mirosław Jarosławski 

 


