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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach 

w dniu 13 września 2018 roku. 
 

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

Stwierdził obecność 12 członków ZO, przez co zachowane jest kworum i zdolność do 

podejmowania uchwał.  

  Następnie przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie zarybień jesiennych; 

2. Ocena wykonania budżetu; 

3. Zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach; 

4. Sprawy różne. 

Propozycja przedstawionego porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie 

przyjęta przez Zarząd. 

Przewodniczący obrad przedstawił protokół z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 

08.06.2018 r. Wobec niewniesienia uwag do przedstawionej treści protokołu, został on 

jednogłośnie zatwierdzony przez Zarząd. 

Ad. 1. 

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

plan zarybień jesiennych na zbiornikach zamkniętych, tj. poza obwodami rybackimi, opracowany  

i uzgodniony na posiedzeniu Okręgowej Komisji d/s Ochrony i Zagospodarowania Wód. 

Poinformował, że plan zarybień uwzględnia zwiększony do 50 kg/ha limit zarybień na wodach 

okręgu PZW w Siedlcach poza obwodami rybackimi, zgodnie z uchwałą nr 4 Prezydium Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach.  

 Ponadto poinformował, że wybrane Koła zgłosiły następujące wnioski: 

 Koło PZW Nr 14 w Sobolewie zwróciło się o przyznanie dodatkowego limitu w związku z 

remontem zbiorników: Kozioł, Jacho i Mały w Godziszu. Członkowie Zarządu Okręgu 

jednogłośnie przyznali dodatkowe 200 kg narybku jazia, z przeznaczeniem na ww. zbiorniki. 

 Koło PZW Nr 17 w Łaskarzewie zadeklarowało przeznaczenie ze swoich środków kwoty 

1000 zł na zakup karasia pospolitego, na zbiornik w Łaskarzewie. 

 Koło PZW Nr 2 Kolejarz w Siedlcach zadeklarowało przeznaczenie ze swoich środków 

kwoty 1000 zł na zakup materiału zarybieniowego (szczupaka i okonia), na zalew w Siedlcach. 

 Koło PZW Nr 15 w Maciejowicach zadeklarowało przeznaczenie ze swoich środków kwoty 

1500 zł na zakup karasia srebrzystego, na zarybienie Oblina i Podzamcza. 

 Zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 09.08.2018 r., zostanie 

przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup materiału zarybieniowego. 

 Łącznie pula zarybień jesiennych wynosi 7135 kg. 

  Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili plan zarybień jesiennych. 

Realizację planu powierzono Okręgowej Komisji d/s Ochrony i Zagospodarowania Wód. 

  Ponadto, w związku z niejasną sytuacją własnościową zbiornika, na którym gospodaruje 

Koło PZW Nr 16 Sobienie Jeziory, Biuro Okręgu wystąpi do zarządu Koła o dostarczenie 

aktualnych umów dzierżawy. 

Ad. 2.  

 Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu, przedstawił ocenę wykonania budżetu Okręgu 

PZW w Siedlcach. Stwierdził, iż stan budżetu na dzień 31.07.2018 r. jest co prawda nieosiągnięty, 

ale do chwili zamknięcia tegorocznego budżetu jest szansa na zrealizowanie zaplanowanych 

przychodów. Powyższe wiąże się z faktem, iż na dzień przygotowania informacji, Okręg posiadał 

8159 z zaplanowanych 8300 członków. Poinformował, że po stronie wydatków prawie wszystkie 

pozycje budżetowe wykazują oszczędności w stosunku do założeń, poza pozycją wydatki na 

szkolenia. W związku z powyższym finanse Okręgu nie są w żaden sposób zagrożone.  
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 Kol. Krzysztof Lipiec - wiceprezes ds. młodzieży zaproponował, by zarządy kół aktywniej 

poszukiwały możliwości zwiększenia ilości członków uczestników oraz dzieci, poprzez 

znajdowanie sponsorów dla opłacania i tak niewysokich składek. 

 Kol. Elżbieta Bierdzińska - główna księgowa Okręgu, zwróciła uwagę na nieprawidłowości 

w Kołach Okręgu, dotyczące niepobierania opłaty wpisowej od wędkarzy wnoszących opłaty po 

dniu 30.04.2018 r.  

Ad. 3.  

 Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu przedstawił treść uchwał Prezydium 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 12.07.2018 r.: Nr 13, 14 i 15 oraz projekt uchwały nr 61 

Zarządu Okręgu w Siedlcach w sprawie: Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach. Członkowie ZO, po zapoznaniu się z treścią uchwał, jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 

61 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 13.09.2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia uchwał 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach. 

Ad. 4 

1. Kol. Robert Jasiński - Rzecznik dyscyplinarny Okręgu przedstawił Zarządowi Okręgu 

sprawę nierozliczenia się z dokumentacji i pieczęci przez poprzedniego rzecznika - Kol. 

Krzysztofa Głowienkę. Wniósł o przekazanie sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu 

Zarządu Głównego PZW. Członkowie Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach jednogłośnie 

postanowili o przekazaniu sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Zarządu Głównego PZW. 

2. Kol. Marcin Sałasiński, przedstawił projekt uchwały nr 62 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, w sprawie: dofinansowania kosztów udziału w zawodach. 

Członkowie ZO, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę nr 62 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 13.09.2018 r. w sprawie: 

dofinansowania kosztów udziału w zawodach.  

3. Kol. Marcin Sałasiński, przedstawił projekt uchwały nr 63 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń. 
Członkowie ZO, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę nr 63 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 13.09.2018 r. w sprawie: 

udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń. 

4. Kol. Marcin Sałasiński przedstawił treść komunikatu Zarządu Głównego PZW Nr 3/2018  

z dn. 10.09.2018 r. 

5. Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił oferty 3 firm na dostawę wielofunkcyjnego 

urządzenia biurowego. W związku z powyższym Kol. Marcin Sałasiński, przedstawił 

projekt uchwały nr 64 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w sprawie: Zatwierdzenia zmian 

w budżecie Okręgu. Członkowie ZO, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, 

jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 64 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 13.09.2018 

r. w sprawie: Zatwierdzenia zmian w budżecie Okręgu. 

6. Kol. Marcin Sałasiński, w związku z wnioskiem Zarządu koła PZW Nr 10 w Stoczku 

Łukowskim, przedstawił projekt uchwały nr 65 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w 

sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie połowu ryb na akwenie „Stawy 

Izydory”. Członkowie ZO, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, jednogłośnie 

przyjęli Uchwałę nr 65 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 13.09.2018 r. w sprawie: 

zatwierdzenia zmian w regulaminie połowu ryb na akwenie „Stawy Izydory”.  
7. Kol. Marcin Sałasiński, w związku z wnioskiem Zarządu koła PZW Nr 8 w Łosicach, 

przedstawił projekt uchwały nr 66 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w sprawie: 

zatwierdzenia zmian w regulaminie połowu ryb na akwenie „Zalew w Łosicach”. 
Członkowie ZO, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę nr 66 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 13.09.2018 r. w sprawie: 

zatwierdzenia zmian w regulaminie połowu ryb na akwenie „Zalew w Łosicach”. 
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8. Kol. Marcin Sałasiński, w związku z wnioskiem Zarządu koła PZW Nr 15 w 

Maciejowicach, przedstawił projekt uchwały nr 67 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w 

sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie połowu ryb na akwenie „Podzamcze”. 
Członkowie ZO, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę nr 67 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 13.09.2018 r. w sprawie: 

zatwierdzenia zmian w regulaminie połowu ryb na akwenie „Podzamcze”.  
9. Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił propozycję odpowiedzi na prośbę Kol. Krzysztofa 

Głowienki o udzielenie informacji w sprawie zakupu i dystrybucji narybku przeznaczonego 

do zarybień w Okręgu PZW w Siedlcach. Członkowie ZO jednogłośnie zatwierdzili 

odpowiedź na przedmiotowy wniosek, w treści załącznika. 

10. Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił propozycję treści wniosku do Starostwa 

powiatowego w Węgrowie o uwzględnienie w postępowaniu administracyjnym zastrzeżeń 

dotyczących przepławki na rzece Liwiec, która nie spełnia norm i wymogów dla tego typu 

urządzeń. Kol.  

11. Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił stan postępowań prowadzonych przez GDOŚ, 

RDOŚ i Wody Polskie w sprawie zrzutu ścieków z zakładów mięsnych w Mościbrodach do 

rzeki Muchawka. 

12. Wójt Gminy Maciejowice po raz kolejny zwrócił się do Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach 

o zorganizowanie zbiórki odpadów na międzywalu rzeki Wisła, na obszarze Gminy 

Maciejowice. Zarząd Okręgu postanowił o zorganizowaniu sprzątania zgodnie z 

doświadczeniami poprzednich tego typu akcji. 

13. Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił informację o stanie członków PZW w 

poszczególnych Okręgach na dzień 31.07.2018 r. 

14. Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił pismo Koła PZW Nr 33 Szczupak w sprawie 

ustanowienia zniżek dla niepełnosprawnych wędkarzy. 

Członkowie Zarządu Okręgu po przeprowadzeniu analizy wniosku w stosunku do 

obowiązującego Statutu PZW i RAPR przyjęli stanowisko, że żądanie zawarte w treści 

wniosku nie może być zrealizowane przez Okręg ZPW. Natomiast poszczególne Koła PZW 

mają możliwość we własnym zakresie rozstrzygać o przyznawaniu zniżek dla 

poszczególnych grup wędkarzy. Ponadto zapewnienie miejsc dla niepełnosprawnych winno 

być regulowane w regulaminach poszczególnych łowisk. Decydują o tym jednak właściciele 

wód i gruntów do nich przyległych.  

15. Kol. Stanisław Jakubik zwrócił się do Zarządu Okręgu o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie rozmów w sprawie wydzierżawienia terenu nad rzeką Bug w okolicach 

miejscowości Brok pod parking dla samochodów, celem przeprowadzenia na ok. 200 m 

odcinku rzeki zawodów rangi okręgowej. Wydzierżawienie terenu pozwoliłoby na 

bezpieczne przeprowadzenie zawodów na atrakcyjnym wędkarsko odcinku rzeki. 

Zarząd Okręgu odmówił wyrażenia zgody, ze względu na niepewność co do możliwości 

korzystania przez wędkarzy Okręgu PZW w Siedlcach z obwodu rybackiego Nr 5 rzeki Bug 

po 2019 r., kiedy kończy się porozumienie z Okręgiem Mazowieckim PZW. 

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 

 


