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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 8 marca 2018 roku. 
 

 Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach zwołane zostało w trybie § 45 ust. 2 Statutu 

PZW. 

 Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZW w Siedlcach – kol. Mirosław Jarosławski. 

Stwierdził obecność 12 członków ZO, wobec dwóch usprawiedliwionych nieobecności,  przez co 

zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania uchwał.  

  Następnie przewodniczący posiedzenia przedstawił następujący, proponowany porządek 

obrad: 

1. Uzupełnienie składu Zarządu Okręgu, Prezydium Zarządu Okręgu oraz wybór Kapitana 

Sportowego Okręgu; 

2. Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w Kołach; 

3. Przyjęcie projektu Sprawozdania z działalności Okręgu; 

4. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Zarządu; 

5. Sprawy różne. 

 

Propozycja przedstawionego porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie 

przyjęta przez Zarząd. 

Przewodniczący obrad przedstawił protokół z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 

08.02.2018r. Wobec niewniesienia uwag do przedstawionej treści protokołu, został on jednogłośnie 

zatwierdzony przez Zarząd. 

 

Ad. 1. 

Kol. Mirosław Jarosławski - Prezes Zarządu Okręgu poinformował, że w związku ze 

zdekompletowaniem składu Zarządu Okręgu, zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PZW, uzupełnienie 

następuje na najbliższym posiedzeniu ZO, spośród delegatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę 

głosów na ostatnim Okręgowym Zjeździe Delegatów. W związku z powyższym przedstawił kol. 

Tomasza Prachnio z Koła nr 48 "Refleks" w Siedlcach, jako nowego członka Zarządu Okręgu. 

Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 43 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Okręgu. 

 Prezes ZO przedstawił kandydaturę kol. Wiesława Lipca na funkcję Kapitana Sportowego 

Okręgu. W uzasadnieniu podkreślił wieloletnią pracę kol. Lipca w Kapitanacie Sportowym Okręgu, 

jego duże zaangażowanie i doświadczenie w sprawy sportu. Kol. Wiesław Lipiec przyjął propozycję 

i wyraził zgodę na objęcie funkcji. Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie przyjęli kandydaturę 

kol. Wiesława Lipca na funkcję Kapitana Sportowego Okręgu. 

 Prezes ZO przedstawił propozycję zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, która wzorem innych Okręgów PZW, ma na celu stworzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu 

Okręgu d.s. Młodzieży. W związku z powyższym przedstawiony został projekt uchwały nr 38 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zmiany regulaminów pracy oraz 

zakresów obowiązków oraz kandydatura przewodniczącego Okręgowej Komisji d.s. Młodzieży, kol. 

Krzysztofa Lipca do objęcia funkcji Wiceprezesa d.s. Młodzieży. Członkowie Zarządu Okręgu, 

jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 38 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w 

sprawie zmiany regulaminów pracy oraz zakresów obowiązków oraz kandydaturę kol. Krzysztofa 

Lipca na  funkcję Wiceprezesa Zarządu Okręgu d.s. Młodzieży. 

 W związku z wprowadzonymi zmianami przedstawiony został projekt uchwały nr 39 Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2017 r. Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie przyjęli 

uchwałę nr 39 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

1 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2017 r., zatwierdzając skład Prezydium 

Zarządu Okręgu w Siedlcach. 
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Ad. 2.  

 Kol. Jerzy Szczęśniak - Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjno-Sportowych Okręgu PZW w 

Siedlcach przedstawił sprawozdanie z kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu. Poinformował, 

że Walne zgromadzenia sprawozdawcze odbyły sie we wszystkich Kołach Okręgu. Większość 

dokumentacji WZS jest prawidłowa. W biurze Okręgu sprawdzane są jeszcze 2 sprawozdania.  

Kol. Jerzy Szczęśniak poinformował, że z analizy dokumentów wynika bardzo niska frekwencja na 

zebraniach (od 2 - 52% członków). Sprawozdanie z kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu 

zostało przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Okręgu. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

  

Ad. 3.  

 Kol. Mirosław Jarosławski - Prezes Zarządu Okręgu przedstawił projekt Sprawozdania z 

działalności Okręgu PZW w Siedlcach w 2017 r. W związku z bieżącą publikacją komunikatów z 

rozgrywanych zawodów sportowych, Kol. Jerzy Szczęśniak zaproponował, by w sprawozdaniach 

rocznych ograniczyć treść informacji dot. sportu, bez powielania informacji już podanych do ogólnej 

wiadomości. Kol. Marcin Sałasiński zawnioskował o rozszerzenie sprawozdania z działalności ZO  

o informacje dot. realizacji Uchwały Zjazdowej. Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie przyjęli 

treść projektu Sprawozdania z działalności Okręgu PZW w Siedlcach za 2017 r., z jednoczesnym 

uwzględnieniem zgłoszonych propozycji zmian. 

 

Ad. 4 

 Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu przedstawił materiały na posiedzenie 

Zarządu Okręgu w Siedlcach z udziałem prezesów Kół Okręgu i zaproszonych gości. Planowany 

porządek obrad: 

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu za 2017 r., 

2. Informacja z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2017 r., 

3. Informacja z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za 2017 r., 

4. Omówienie kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu, 

5. Zatwierdzenie uchwał Prezydium, 

6. Sprawy różne. 

Sekretarz Okręgu poinformował o konieczności wykreślenia z porządku obrad punktu 5, ze 

względu na fakt, iż w terminie 08.03.2018 r. obraduje Zarząd Okręgu, w związku z czym podjęte w 

dniu dzisiejszym uchwały są wiążącymi.  

 

Ad. 5 

 Prezes Mirosław Jarosławski przedstawił projekt uchwały nr 40 Zarządu Okręgu w Siedlcach, 

z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zamiany uchwały nr 20 Zarządu Okręgu w Siedlcach z dnia  

19 listopada 2017 r. Wyjaśnił, że zmiana uchwały dotyczy wysokości okresowych składek na 

zagospodarowanie i ochronę wód dla osób niezrzeszonych i obcokrajowców. Zmiana wynika z 

uchwały nr 4/II/2018 Zarządu Głównego PZW, określającej górny limit wysokości przedmiotowej 

składki. Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 40 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 20 Zarządu Okręgu w Siedlcach z 

dnia 19 listopada 2017 r., określającą okresowych składek na zagospodarowanie i ochronę wód dla 

osób niezrzeszonych i obcokrajowców.  

Kol. Marcin Sałasiński, w związku z wnioskiem Kola PZW Nr 39 w Kałuszynie, przedstawił 

Projekt uchwały nr 41 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej przy Kole PZW nr 39 w Kałuszynie. W związku z niewniesieniem pytań oraz 

uwag do przedstawionego projektu, Członkowie Zarządu Okręgu jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 41 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej przy Kole PZW nr 39 w Kałuszynie. 

Kol. Rafał Kuczborski przedstawił wniosek Koła PZW Nr 10 w Stoczku Łukowskim  

o dofinansowanie grupy Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Kole PZW nr 10. Rozpatrzenie 

sprawy zostało odroczone do kolejnego posiedzenia ZO, w związku z potrzebą uzupełnienia 

wniosku. 
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Kol. Rafał Kuczborski poinformował o kolizji terminów i miejsc zawodów wędkarskich, 

zgłoszonych przez Białostocki Okręg PZW, z terminami i miejscami zawodów organizowanych 

przez nasz Okręg. Zarząd Okręgu zobowiązał Dyrektora Biura Okręgu do uzgodnienia z 

Białostockim Okręgiem PZW, nowych, niekolidujących ze sobą terminów zawodów.  

Kol. Rafał Kuczborski przedstawił sprawę kontrowersji związanych z piętrzeniem wód Liwca 

w Kalinowcu i możliwości migracji ryb na naturalne tarliska. Zarząd Okręgu podtrzymał swoje 

stanowisko o konieczności budowy przepławki oraz zobowiązał Wiceprezesa ZO, kol. Stanisława 

Jakubika do monitorowania tej sprawy. 

Kol. Rafał Kuczborski poinformował o zakończeniu okresu dzierżawy zbiorników wodnych 

w miejscowościach Siennica i Lasomin. W związku z nierozliczeniem się dzierżawcy z Okręgiem, 

Zarząd Okręgu polecił przekazanie sprawy do kancelarii prawnej. Jednocześnie uchwałą nr 42 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.03.2018 r. powołano komisję odbiorową, celem 

przeprowadzenia czynności sprawdzenia, zinwentaryzowania i odbioru stawów w miejscowości 

Siennica i Lasomin, gm. Siennica.  

Kol. Bolesław Odziemczyk – przewodniczący Komisji ds. odznaczeń poinformował, że 

Komisja została zwołana na dzień 26.04.2018 r., godz. 1600. Komisja rozpatrzy wnioski o nadanie 

odznaczeń i medali. 

Prezes Mirosław Jarosławski poinformował o zawodach dla działaczy, które zaplanowane 

zostały na dzień 21.04.2018 r. w Żelechowie. 

Kol. Bogusław Korzeniewski poinformował o zmianie terminu rozgrywania zawodów Puchar 

Bugu na dzień 23.10.2018 r. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Mirosław Jarosławski zamknął posiedzenie 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                 Mirosław Jarosławski 

 


