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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 1 czerwca 2017 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek. Poinformował, że posiedzenie Zarządu 

Okręgu na wniosek Prezydium odbywa się w zmienionym w stosunku do zatwierdzonego Planu 

pracy terminie, o czym członkowie Zarządu Okręgu zostali powiadomieni w sposób przewidziany 

Regulaminem pracy. Następnie stwierdził obecność na posiedzeniu 14 członków ZO wobec jednej 

usprawiedliwionej nieobecności, przez co zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania 

uchwał. Następnie przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie propozycji odznaczeń związkowych. 

2. Informacja o stanie finansów Okręgu. 

3. Podział środków SSR na II półrocze 2017 r. 

4. Zatwierdzenie planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na II półrocze 2017 r. 

5. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu. 

6. Zatwierdzenie składu osobowego Okręgowego Kapitanatu Sportowego Okręgu PZW w 

Siedlcach. 

7. Zatwierdzenie składu osobowego Okręgowej Komisji ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód. 

8. Zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu. 

9. Sprawy różne. 

 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

 

  Kol. Jerzy Szczęśniak - Wiceprezes ds. Organizacyjno-Sportowych przedstawił rekomendacje 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 11.05.2017 r. o nadanie 22 odznaczeń 

Związkowych i 7 medali. Zreferował przyczyny odmownego rozpatrzenia 9 wniosków o nadanie 

odznaczeń związkowych.  

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili propozycje nadania odznaczeń 

związkowych i medali Okręgu.  

  Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu, przedstawił informację o stanie finansów Okręgu. 

Poinformował, że na dzień 30.04.2017 r. Okręg posiadał 5964 członków. Omówił wykonanie 

budżetu Okręgu po stronach przychodów oraz wydatków budżetowych. Poinformował, że wykonanie 

budżetu przebiega zgodnie z planem i na dzień dzisiejszy Okręg jest na dobrej drodze do wykonania 

budżetu założonego na  2017 r.   

 Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek, przedstawił proponowaną zmianę w budżecie 

Okręgu, polegającą na wprowadzeniu do poz. 13 preliminarza budżetowego na 2017 r., w pkt. 13 

Zagospodarowanie i ochrona wód kwoty 50.000,00 zł na budowę pomostu wędkarskiego dla 

wędkarzy niepełnosprawnych na Zalewie Siedleckim. Wniosek uzasadnił koniecznością zapewnienia 

niepełnosprawnym wędkarzom bezpiecznych i komfortowych warunków do wędkowania. 

Poinformował, że inwestycja prowadzona będzie w porozumieniu z Miastem Siedlce, będącym 

właścicielem gruntu. 

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili propozycje zmian w budżecie Okręgu.  

 Kol. Stanisław Jakubik - Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód, przedstawił 

propozycję podziału środków na Społeczne Straże Rybackie na II półrocze 2017 r. Poinformował i 

uzasadnił propozycje zmian dotyczących zwiększenia alokacji środków dla SSR w Siedlcach i 

Garwolinie. 

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili propozycje podziału środków na Społeczne 

Straże Rybackie na II półrocze 2017 r. 

  Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu, przedstawił Plan pracy Prezydium i 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach na II półrocze 2017 roku.  

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili plan pracy Prezydium i Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach na II półrocze 2017 roku. Kopie Planu pracy przekazano wszystkim członkom 

Zarządu. 
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 Prezes Waldemar Gozdek, z upoważnienia Prezydium Zarządu Okręgu, zaproponował 

powierzenie funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu Kol. Krzysztofowi Głowienko - 

Prezesowi Koła PZW nr 19 w Garwolinie, który sprawował tę funkcję w poprzedniej kadencji.  

Obecny na posiedzeniu ZO - Kol. Krzysztof Głowienko wyraził zgodę na sprawowanie w/w. funkcji. 

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie powołali na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego 

Zarządu Okręgu Kol. Krzysztofa Głowienkę. 

 Prezes Waldemar Gozdek przedstawił propozycję składu osobowego Okręgowego Kapitanatu 

Sportowego Okręgu PZW w Siedlcach, zgłoszoną przez Kapitana Sportowego Okręgu - Kol. 

Mirosława Jarosławskiego.  

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili proponowany skład osobowy Okręgowego 

Kapitanatu Sportowego Okręgu PZW w Siedlcach. 

 Prezes Waldemar Gozdek przedstawił propozycję składu osobowego Okręgowej Komisji ds. 

Ochrony i Zagospodarowania Wód, zgłoszoną przez przewodniczącego Okręgowej Komisji ds. 

Ochrony i Zagospodarowania Wód - Kol. Stanisława Jakubika. 

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili proponowany skład osobowy Okręgowej 

Komisji ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód. 

Kol. Marcin Sałasiński przedstawił treść uchwał nr 1, 2 i 3 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 

11.05.2017 r. Członkowie ZO w  głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili ww. uchwały. 

 Regulamin pracy Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach wraz z załącznikami został przekazany 

wszystkim członkom Zarządu wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Prezes Waldemar Gozdek 

poprosił o zgłaszanie uwag do Regulaminu. Wobec braku uwag do przedstawionych dokumentów, 

Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu Regulaminu pracy Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach wraz z załącznikami. 

 Prezes Okręgu Kol. Waldemar Gozdek poinformował o śmierci wieloletniego działacza 

Okręgu, członka Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń, Kol. Stefana Ornocha. 

Zwrócił się do przewodniczącego Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń o wytypowanie przez Komisję 

osoby do uzupełnienia jej składu. Następnie poddał dyskusji sprawę wniosku o tytuł Honorowego 

Członka PZW dla Kol. Stefana Ornocha. Po dyskusji Zarząd Okręgu zdecydował o wystąpieniu do 

Zarządu Głównego o przyznanie pośmiertnie tytułu Honorowego Członka PZW dla Kol. Stefana 

Ornocha oraz o przyznanie tytułu Honorowego Członka PZW dla Kol. Romana Sałasińskiego, który 

otrzymał w głosowaniu Zjazdu Okręgowego kolejną, największą liczbę głosów. 

Kapitan Sportowy Okręgu, Kol. Mirosław Jarosławski poinformował Zarząd Okręgu o 

zakupie przez Kapitanat Sportowy programu informatycznego do obsługi zawodów wędkarskich. 

Zakupiony program, zgodnie z przedstawioną informacją, może być udostępniany zainteresowanym 

Kołom Okręgu za 10% wartości.  

Prezes Okręgu Kol. Waldemar Gozdek poinformował o wystąpieniu do Okręgu 

Mazowieckiego PZW o zwrot utraconych wpływów z tytułu nierespektowania przez Okręg 

Mazowiecki umowy dotyczącej użytkowania obwodu rybackiego nr 5 rzeki Bug oraz o 

odszkodowanie z tego tytułu. Wystąpienie to spowodowało powołanie przez Zarząd Główny PZW 

komisji arbitrażowej do rozwiązania tej sprawy. Arbitraż ma się odbyć 13.06.2017 r. W związku z 

powyższym zaproponował, aby Zarząd Okręgu upoważnił Prezesa - Waldemara Gozdka i Skarbnika 

Kazimierza Białasa, będących jednocześnie delegatami na Zjazd Krajowy PZW, do reprezentowania 

Okręgu podczas arbitrażu. Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie udzielili upoważnienia w/w. 

osobom. 

Prezes Okręgu Kol. Waldemar Gozdek przedstawił wniosek Komendanta Społecznej Straży 

Rybackiej w Garwolinie o dofinansowanie dla jednego ze strażników SSR kursu ratownictwa 

wodnego. Wobec braku szczegółów wniosku Zarząd  Okręgu pozytywnie zaopiniował udzielenie 

dofinansowania, po przedstawieniu przez wnioskodawcę szczegółów przedmiotowego kursu i jego 

kosztów. 

Prezes Okręgu Kol. Waldemar Gozdek przedstawił wniosek Koła nr 8 w Łosicach o 

wyrażenie zgody na zmianę preliminarza budżetowego Koła na 2017 r. w części dotyczącej 

wydatków. Zwiększenie wydatków zaplanowanych przez Koło na ten rok dotyczy konieczności 

zakupu nowego pawilonu ogrodowego na potrzeby organizowanych przez Koło imprez i zawodów. 

Zarząd Okręgu jednogłośnie wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 
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Kol. Robert Jasiński zwrócił się do Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony i 

Zagospodarowania Wód - Kol. Stanisława Jakubika o zobowiązanie Komendantów SSR do 

organizowania zebrań ze strażnikami co najmniej raz na kwartał. W odpowiedzi Kol. Stanisław 

Jakubik poinformował, że charakter i sposób działalności SSR powoduje iż takie spotkania 

organizowane są w praktyce podczas planowania i organizowania każdej akcji SSR. Wyraził opinię 

iż dodatkowe, z góry założone spotkania nie są potrzebne. 

Kol. Bogdan Korzeniewski - Przewodniczący kolegium sędziów zwrócił uwagę, że Koła 

Okręgu organizując oficjalne zawody nie respektują terminarza zawodów Okręgowych co utrudnia 

nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Ponadto podczas zawodów w Kołach stosowane są 

zasady odbiegające od oficjalnych regulaminów zawodów w poszczególnych dyscyplinach. Prezes 

Waldemar Gozdek potwierdził, że wszystkie zawody mistrzowskie powinny być organizowane 

zgodnie z regulaminami obowiązującymi w całej Polsce. 

Kol. Krzysztof Głowienko zwrócił się z prośbą, aby w dniu przeprowadzenia szkolenia dla 

sędziów Sądów Koleżeńskich Kół i Okręgu była również możliwość organizacji spotkania dla 

rzeczników dyscyplinarnych Kół i strażników SSR. Zarząd Okręgu wstępnie zaproponował termin 

szkolenia na dzień 29.06.2017 r. Szczegóły dot. terminu szkolenia oraz jego zakresu zostaną podane 

do wiadomości wszystkich Kół Okręgu po uzgodnieniu z OSK. 

  

Na zakończenie Prezes Waldemar Gozdek przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 13.07.2017 r. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                  Waldemar Gozdek 

 


