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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 10 maja 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.  

1. Przedstawienie propozycji Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń oraz Prezydium Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach dotyczących odznaczeń związkowych. 

2. Omówienie stanu przygotowań do Mistrzostw Okręgu. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

 Kol. Bolesław Odziemczyk - Przewodniczący Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń odczytał 

protokół z posiedzenia Komisji. Komisja otrzymała 27 wniosków do rozpatrzenia. W związku z 

obowiązującym kluczem, w 2018 r. Okręg PZW w Siedlcach może wystąpić do Zarządu Głównego 

PZW o nadanie nie więcej niż 24 odznaczeń związkowych. Po wnikliwej analizie złożonych 

wniosków, 20 z nich spełnia wymogi formalne, wobec czego Komisja rekomenduje nadanie 20-tu 

odznaczeń i pozostawia do decyzji Prezydium ZO pozostałe cztery rekomendacje.  

Wobec powyższego Prezydium Okręgu PZW w Siedlcach wytypowało 4 kandydatury do nadania 

odznaczeń związkowych, które wypełniły limit na 2018 r. i skierowało rekomendację do Zarządu 

Okręgu o przyznanie 24 odznaczeń Związkowych oraz medali Okręgowych. 

 

Ad. 2.  

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

mistrzostw Okręgu, które odbędą się na Zalewie w Łosicach w dniach 9-10.06.2018 r. Poinformował, 

że w przypadku obniżenia się stanu wody w łosickim Zalewie poniżej poziomu 90 cm, mistrzostwa 

okręgu zostaną przeniesione na Zalew w Węgrowie. 

  Kol. Wiesław Lipiec przedstawił wniosek o dofinansowanie startu zawodnika Benedykta 

Chęcia z Koła PZW Nr 28 w Łochowie, w kategorii junior, w cyklu Grand Prix Polski. Komisja ds. 

Młodzieży Okręgu PZW w Siedlcach zadeklarowała wsparcie startów w łącznej kwocie do 1500 zł. 

Wobec powyższego Prezydium ZO jednogłośnie zaakceptowało przedstawioną propozycję.  

  

Ad. 3. 

 Kol. Wiesław Lipiec zwrócił uwagę na konieczność podjęcia możliwych działań w celu 

utrzymania wysokiego stanu wody w rzece Liwiec, ze względu na utrzymanie w rzece 

wartościowych gatunków ryb, które wpłynęły do Liwca wioną b.r. 

 Koło PZW nr 17 w Łaskarzewie zwróciło się o pomoc w wykaszaniu grobli zbiornika 

retencyjnego w Łaskarzewie. Prezydium ZO zarekomendowało dołączenie do umowy na wykaszanie 

grobli zbiorników, wykaszania zbiornika w Łaskarzewie. 

  

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

1. W związku ze wzrostem kosztów firmy sprzątającej teren grobli wokół Zalewu Siedleckiego, 

wpłynął wniosek o zwiększenie wartości umowy z 500 do 650 zł na miesiąc. Prezydium ZO 

przychyliło się do wniosku. 

2. Informację o uczestnictwie Kol. Krzysztofa Lipca, Kol. Stanisława Jakubika i Kol. Rafała 

Kuczborskiego w kursie na uprawnienia do przeprowadzania elektropołowów ryb. 

Poinformował, ze łączny koszt kursu to 3 222,37 zł. Prezydium ZO zaakceptowało refundację 

kosztów kursu. 

3. Prośbę Wójta Gminy Maciejowice o zorganizowanie i przeprowadzenie akcji sprzątania 

terenu „międzywala” rzeki Wisła na terenie gminy Maciejowice. 
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Prezydium ZO postanowiło o przekazaniu treści prośby do Kół Okręgu PZW Siedlce, z 

siedzibami w powiecie Garwolin, celem ustalenia terminu i zakresu akcji sprzątania terenu. 

Koordynatorem zbiórki ustalono Kol. Tomasza Piotrowskiego. 

4. Wniosek Zarządu Koła PZW nr 48 „Refleks” w Siedlcach w sprawie objęcia patronatem 

imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się w dniu 03.06.2018 r. nad Zalewem 

Siedleckim. Prezydium ZO upoważniło Kol. Wiesława Lipca do reprezentowania Okręgu 

PZW w Siedlcach na ww. imprezie. 

5. Przebieg inwestycji w Godziszu. Poinformował o ofertach jakie wpłynęły w wyniku 

ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację II części inwestycji. 

 

 Kol. Marcin Sałasiński – sekretarz ZO przedstawił notatkę z rozmów pomiędzy Zarządem 

Głównym PZW, a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które odbyły się w Bydgoszczy 

w związku z wytycznymi dot. wysokości składek i zezwoleń okresowych dla wędkarzy zrzeszonych i 

niezrzeszonych w PZW. Prezydium ZO zarekomendowało sprawdzenie i dostosowanie 

obowiązujących w Okręgu PZW w Siedlcach składek do ustaleń, które zapadły na ww. spotkaniu. 

 Prezes ZO PZW w Siedlcach Kol. Mirosław Jarosławski podziękował Kol. Krzysztofowi 

Lipcowi za zorganizowanie na stawach w Żelechowie zawodów dla działaczy Okręgu PZW w 

Siedlcach, które odbyły się w dniu 28.04.2018 r. 

 Na zakończenie prezes Mirosław Jarosławski przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 07.06.2018 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                          Mirosław Jarosławski 

 


