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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 09 sierpnia 2018 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. 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie założeń do zarybień jesiennych. 

2. Omówienie wykonania budżetu. 

3. Omówienia tematów na posiedzenie Zarządu w dniu 13.09.2018 r. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

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

Siedlcach przedstawił założenia do zarybień jesiennych. 

 W związku z niewielkimi zmianami liczby członków Okręgu PZW w Siedlcach, a co za tym 

idzie planowanych przychodów budżetowych Okręgu w porównaniu z rokiem 2017, Przewodniczący 

Komisji zaproponował utrzymanie puli zarybień, w ilości 50 kg/ha. 

Ad. 2 

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

przyjętego na 2018 r. Poinformował, że realizacja planu finansowego budżetu Okręgu na 2018 r. jest 

niezagrożona.   

 Kol. Mirosław Jarosławski zawnioskował o przygotowanie na następne posiedzenie ZO 

informacji dot. prawidłowości pobierania przez skarbników kół opłaty wpisowej. 

 Kol. Wiesław Lipiec - kapitan sportowy Okręgu poinformował, że wykonanie budżetu 

przeznaczonego na sport w Okręgu realizowane jest zgodnie z założeniami. Analiza wydatków 

przewidzianych do końca 2018 r. wskazuje, że budżet może zostać nieznacznie przekroczony. 

 Kol. Krzysztof Lipiec - wiceprezes ds. młodzieży poinformował, że ok. 70 % budżetu zostało 

rozdysponowane. Komisja ds. Młodzieży oczekuje na wnioski z pozostałych kół Okręgu. 

 Kol. Mirosław Jarosławski zwrócił uwagę na wysokie salda środków finansowych będących w 

dyspozycji kół Okręgu. Prezydium po przeprowadzeniu dyskusji zwróciło uwagę na konieczność 

rozliczenia się kół z zastosowania się do Uchwały Zarządu okręgu PZW w Siedlcach Nr 28 z dnia  

21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia  

19 listopada 2017 r. oraz kontroli wydatkowania tych środków. Zwrócono uwagę na konieczności 

przypomnienia prezesom kół o obowiązku wynikającym z przyjętej uchwały na posiedzeniu ZO w 

dniu 18.11.2018 r. 

Ad. 3. 

 Kol. Marcin Sałasiński przedstawił tematy na posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach 

zaplanowane na dzień 13.09.2018 r., zgodnie z Planem pracy na II półrocze 2018 r. 

Ad. 4. 

 Kol. Robert Jasiński - Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu poinformował, że do Biura Zarządu 

Okręgu wpłynęło pismo kol. Krzysztofa Głowienki - byłego Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu, 

przekazujące oficjalną dokumentację Rzecznika Dyscyplinarnego. Przekazana dokumentacja jest 

niekompletna oraz nie zwrócono pieczęci. 

 Kol. Jerzy Szczęśniak - wiceprezes ds. organizacyjno-sportowych przedstawił prośbę 

Głównego Kapitanatu Sportowego o przesłanie do dnia 15.09.2018 r. propozycji organizacji przez 

Okręg Siedlecki ogólnopolskich zawodów z cyklu Grad Prix Polski, Pucharu Polski w 2019 r. oraz 

zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski 2020 we wszystkich dyscyplinach wędkarskich. 

 Kol. Marcin Sałasiński zwrócił się do Prezydium ZO, o wystąpienie do ZO Mazowieckiego 

PZW oraz do Zarządu Głównego PZW, w sprawie zawarcia porozumienia dot. wód granicznych, tj. 

rzeki Świder przepływającej przez teren działania Koła PZW nr 10 w Stoczku Łukowskim. 
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Kol. Rafał Kuczborski poinformował o:  

1. Uruchomieniu zakupionej centrali telefonicznej w Biurze Okręgu. 

2. Wycenie na ponad 6000 zł kosztów odtworzenia rybostanu rzeki Muchwaka w związku z jej 

zanieczyszczeniem. Poinformował również o zgłoszeniu faktu zanieczyszczenia Policji, 

Wodom Polskim i Ministerstwu Środowiska. 

3. Uszkodzeniu kserokopiarki będącej na wyposażeniu Biura Okręgu. 

Kol. Kazimierz Białas, w związku z oszczędnościami budżetowymi złożył wniosek o zakup nowej 

kserokopiarki dla Biura Okręgu.  

   

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                            Mirosław Jarosławski 


