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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 10 stycznia 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. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Następnie prowadzący posiedzenie przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie kalendarza imprez oraz Kadry Okręgu na 2019 r. 

2. Plan pracy Komisji Młodzieży na rok 2019. 

3. Przyjęcie założeń budżetu na 2019 r. 

4. Podział środków SSR na I półrocze 2019 r. 

5. Przyjęcie założeń do zarybień wiosennych. 

6. Sprawy różne.  

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

Przewodniczący obrad przedstawił protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu z dnia  

8.11.2018 r. Wobec niewniesienia uwag protokół został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 1. 

Kol. Wiesław Lipiec - Kapitan Sportowy Okręgu przedstawił:  

1. Skład kadry Okręgu PZW w Siedlcach na 2019 r., w poszczególnych dyscyplinach sportowych.  

2. Propozycję kalendarza zawodów sportowych w poszczególnych dyscyplinach, zaplanowanych 

na 2019 r. 

3. Propozycję Kapitanatu Sportowego Okręgu w sprawie zmiany wysokości opłaty startowej w 

zawodach organizowanych przez Okręg. 

 

Ad. 2. 

  Kol. Krzysztof Lipiec – przewodniczący komisji ds. Młodzieży Okręgu PZW w Siedlcach, 

przedstawił Prezydium Zarządu Okręgu, plan pracy Komisji Młodzieży  na 2019 r.  

  W toku przeprowadzonej dyskusji na temat działalności z młodzieżą, prowadzonej przez 

Okręg PZW w Siedlcach, Prezes ZO kol. Mirosław Jarosławski złożył następujące wnioski: 

1. Wprowadzenie do Komisji ds. Młodzieży Okręgu PZW w Siedlcach przedstawicieli szkółek 

wędkarskich działających na terenie Okręgu; 

2. Ustalenie daty posiedzenia Komisji ds. młodzieży, na które zaproszeni zostaną 

przedstawiciele szkółek wędkarskich; 

3. Zorganizowanie oficjalnej uroczystości rozstrzygnięcia konkursów prowadzonych przez 

Komisję w 2018 r. 

Wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Krzysztof Lipiec poinformował, że konkurs plastyczny 

„Wędkarz przyjaciel przyrody” został rozstrzygnięty przez komisję konkursową. Wyniki zawarte są 

w protokole prac komisji i zostaną opublikowane na stronie internetowej Okręgu. 

   

Ad. 3. 

Kol. Kazimierz Białas - skarbnik Okręgu przedstawił założenia budżetu Okręgu PZW w 

Siedlcach na 2019 r. Omówił projekt preliminarza budżetowego, planowane przychody i wydatki w 

poszczególnych kategoriach budżetowych. Poinformował, że budżet został zaplanowany w oparciu o 

przyjęte przez Zarząd Okręgu założenie liczebności członków Okręgu wynoszące 8200 członków. 

Poinformował, że nieprzewidywalność w planowaniu budżetu stanowią przewidywane wzrosty 

kosztów energii, usług i materiałów, które mogą pociągnąć za sobą wzrosty w pozostałych 

zaplanowanych wydatkach. 

 Prezydium ZO w Siedlcach jednogłośnie przyjęło przedstawione założenia budżetowe na 

2019 r. 
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Ad. 4. 

 Kol. Stanisław Jakubik - wiceprezes Okręgu ds. zagospodarowania i ochrony wód złożył 

informację o wykorzystaniu środków przeznaczonych na  Społeczne Straże Rybackie w 2018 r.  

Przedstawił propozycję podziału środków na Społeczne Straże Rybackie w I półroczu 2019 r.  

  

Ad. 5. 

 Kol. Stanisław Jakubik - wiceprezes Okręgu ds. zagospodarowania i ochrony wód przedstawił 

założenia do zarybień wiosennych na wodach Okręgu ZPW w Siedlcach. Poinformował, że 

zarybienia wiosenne na wodach objętych operatami wodnoprawnymi, będą przeprowadzone zgodnie 

z tymi operatami. 

  

Ad. 6. 

Kol. Krzysztof Lipiec poinformował o zakończeniu do 31.12.2018 r. robót ziemnych przy 

inwestycji remontu stawu w Żelechowie. W terminie wiosennym zostanie wykonane plantowanie 

grobli i wysiew trawy. 

Kol. Marcin Sałasiński – sekretarz ZO PZW w Siedlcach przestawił następujące wnioski: 

1. Wniosek Pani Jadwigi Mirońskiej o wyrażenie zgody na zmianę wysokości czynszu 

dzierżawnego za wynajem komórki przez Okręg PZW w Siedlcach. 

2. Koło PZW Nr 33 Szczupak zwróciło się o wyrażenie zgody na zakup laptopa do kwoty 2500 zł. 

3. Koło PZW Nr 13 w Mińsku Mazowieckim złożyło wniosek o przyznanie okolicznościowych 

medali 40-lecia Okręgu dla Państwa Wioletty i Andrzeja Mężyńskich. Wniosek uzasadnił Prezes 

Koła Nr 13 PZW Kol. Robert Jasiński. 

4. Klub WKS Sandacz zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kosztów opłaty startowej dla Teamu 

WKS Sandacz w teamowych zawodach z cyklu Grand Prix Polski. 

Prezydium ZO w Siedlcach przekazało sprawę wg. kompetencji do Kapitanatu Sportowego 

Okręgu. 

Kol. Rafał Kuczborski - dyrektor Biura Okręgu poinformował m.in. o: 

1. Planowanej przez Zarząd Główny PZW konferencji dot. wypracowania modelu współpracy 

pomiędzy Państwową Strażą Rybacką a Społecznymi Strażami Rybackimi, która odbędzie się w 

Nieborowie. 

2. Piśmie Instytutu OZE dot. stanu postępowań administracyjnych przy planowanej budowie 

przepławki na rzece Liwiec w miejscowości Kalinowiec. 

3. Podaniu się do dymisji Prezesa oraz jednego członka Zarządu Koła PZW Nr 19 w Garwolinie, a 

także rezygnacji przez 3 członków ww. Zarządu Koła z pełnionych funkcji. 

Prezydium ZO, zgodnie ze Statutem PZW, zarekomendowało zwołanie, w terminie 3 miesięcy 

od stwierdzenia stanu zdekompletowania, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

koła PZW Nr 19 w Garwolinie, dla dokonania wyboru Prezesa Koła.  

Na zakończenie kol. Marcin Sałasiński przedstawił porządek obrad najbliższego posiedzenia 

Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 07.02.2019 r. 

Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                          Mirosław Jarosławski 

 


