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Komunikat 

z posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach  

w dniu 11 stycznia 2018 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Wiceprezes Okręgu PZW w Siedlcach kol. Jerzy Szczęśniak. Następnie 

stwierdził obecność na posiedzeniu 6 członków Prezydium Zarządu Okręgu, przez co zachowane 

zostało kworum i zdolność do podejmowania wiążących decyzji. 

  

Dalej prowadzący posiedzenie przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie kalendarza imprez oraz Kadry Okręgu na 2018 r. 

2. Plan pracy Komisji Młodzieży na rok 2018. 

3. Przyjęcie założeń budżetu na 2018 r. 

4. Podział środków SSR na I półrocze 2018 r. 

5. Sprawy różne.  

 

 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

 

Ad. 1. 

Kol. Mirosław Jarosławski - Kapitan Sportowy Okręgu przedstawił skład kadry Okręgu PZW 

w Siedlcach na 2018 r., w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Następnie przedstawił 

propozycję kalendarza zawodów sportowych w poszczególnych dyscyplinach, zaplanowanych na  

2018 r. Jednocześnie przedstawił propozycję Kapitanatu Sportowego Okręgu w sprawie podniesienia 

wysokości opłaty startowej w zawodach spławikowych - do kwoty 30 zł, w zawodach podlodowych i 

spiningowych rozgrywanych z łodzi - do kwoty 100 zł. 

Prezydium Zarządu Okręgu po przeprowadzeniu dyskusji nad przedstawionymi 

propozycjami: 

1. Jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 6 w sprawie zatwierdzenia składu kadry sportowej Okręgu 

PZW w Siedlcach na 2018 r. 

2. Jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 7 w sprawie zatwierdzenia kalendarza zawodów 

sportowych na 2018 r. 

3. Jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie wysokości opłat startowych w zawodach 

organizowanych przez Okręg PZW w Siedlcach. 

 

Ad. 2. 

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

przedstawił Prezydium Zarządu Okręgu, plan pracy Komisji Młodzieży  na 2018 r.  

  Prezydium Zarządu Okręgu, w związku z niewniesieniem uwag i wniosków do 

przedstawionego planu, jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 9 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy 

Komisji Młodzieży  na 2018 r. 

   

Ad. 3. 

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

Siedlcach na 2018 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 8300 członków. 

Poinformował, że w związku z pismem UOKiK, dot. złożenia wyjaśnień przez PZW, w sprawie 

zasadności różnicowania składek okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób 

zrzeszonych w PZW i niezrzeszonych, do budżetu Okręgu na 2018 r. nie wprowadzono przychodów 

z tytułu składek okresowych.  

  Kol. Jerzy Szczęśniak złożył propozycję zmiany diet działaczy władz i organów Okręgu. 

Zaproponował zmniejszenie diety przysługującej Prezesowi Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach przy 

jednoczesnym podwyższeniu wysokości diet dla pozostałych członków władz i organów Okręgu. 
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Wzorem innych instytucji, zaproponował wprowadzenie potrąceń diet za nieobecność w 

posiedzeniach Zarządu Okręgu, Prezydium Zarządu Okręgu oraz posiedzeniach komisji organów 

Okręgu. Członkowie Prezydium ustalili, że powyższa propozycja zostanie przedstawiona na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu w postaci projektu uchwały. 

 Kol. Mirosław Jarosławski wniósł o zwiększenie  wysokości diety sędziów sportowych z 40 

do 60 złotych brutto. Prezydium Zarządu przyjęło propozycję i zwróciło się do Kapitanatu 

Sportowego o złożenie oficjalnego wniosku na piśmie, celem przedstawienia na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu Okręgu. 

 

Ad. 4. 

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

przedstawił propozycję podziału środków na Społeczne Straże Rybackie w I półroczu 2018 r. 

 Prezydium Zarządu Okręgu, w związku z niewniesieniem uwag i wniosków do 

przedstawionej propozycji, jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 10 w sprawie zatwierdzenia podziału 

środków na SSR w I półroczu 2018 r.  

 

Ad. 5. 

1. Kol. Rafał Kuczborski - dyrektor Biura Okręgu przedstawił pismo Zarządu Głównego PZW 

dot. propozycji zmian w regulaminie organizacyjnym koła PZW. Poinformował, że 

propozycje zmian regulaminu należy przekazać Zarządowi Głównemu do dnia 31.03.2018 r. 

2. W nawiązaniu do informacji Kol. Kazimierza Białasa dot. zakwestionowania przez UOKiK 

różnicowania wysokości składek okresowych na zagospodarowanie i ochronę wód dla osób 

zrzeszonych w PZW i osób niezrzeszonych, kol. Rafał Kuczborski poinformował, że PZW 

ma ustosunkować się do zaistniałej sytuacji do dnia 29.01.2018 r. 

3. Kol. Mirosław Jarosławski podniósł temat umożliwienia prezesom Kół Okręgu poboru 

określonej ilości znaków, by zminimalizować uciążliwości związane z nałożonymi uchwałą 

ZO ograniczeniami ilościowymi przy jednorazowym poborze znaków przez skarbników Kół. 

Prezydium Zarządu Okręgu postanowiło o przygotowaniu projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę nr 88 Zarządu Okręgu w sprawie zmiany zasad gospodarki kasowej Kół Okręgu, 

uwzględniającej w szczególności: 

a. Zwiększenie limitu jednorazowej ilości pobranych znaków do 50 %; 

b. Umożliwienie pobrania znaków przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia złożonego 

przez skarbnika Koła w Biurze Okręgu, po uprzednim złożeniu przez tę osobę 

oświadczenia o odpowiedzialności finansowej; 

c. Wzór upoważnienia zostanie ujednolicony dla potrzeb wykonania uchwały. 

 

W związku ze śmiercią ś.p. Prezesa Zarządu Okręgu, kol. Waldemara Gozdka, Prezydium 

Zarządu Okręgu zarekomendowało zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Kół w 

sprawie wyboru prezesa Zarządu Okręgu, na dzień 04.03.2018 r. 

 

Na zakończenie kol. Jerzy Szczęśniak przedstawił porządek obrad najbliższego posiedzenia 

Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 08.02.2018 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Wiceprezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                          Jerzy Szczęśniak 

 


