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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 14 marca 2019 roku. 
 

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

obecność 14 członków ZO, przez co zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania uchwał.  

  Następnie przewodniczący posiedzenia przedstawił następujący, proponowany porządek 

obrad: 

1. Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w Kołach; 

2. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Okręgu; 

3. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Zarządu; 

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  

07.02.2019 r. Wobec niewniesienia uwag do przedstawionej treści protokołu, został on jednogłośnie 

zatwierdzony przez Zarząd. 

 

Ad. 1. 

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

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

Koło PZW Nr 12 w Gończycach nie dostarczyło informacji dot. przeprowadzenia WZS. Trzy Koła 

Okręgu, mimo przeprowadzenia WZS, nie dostarczyły stosownej dokumentacji. W pozostałych 

przypadkach większość dokumentacji WZS jest prawidłowa. Informacja z kampanii sprawozdawczej 

w Kołach Okręgu została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Okręgu.  

 Przewodniczący posiedzenia poinformował o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia członków Koła PZW Nr 19 w Garwolinie, które wybrało na funkcję Prezesa Koła  

kol. Włodzimierza Rękawka. 

 Kol. Emilian Rzechołka przedstawił informację na temat pierwszego po wyborach posiedzenia 

Zarządu Koła PZW nr 19 w Garwolinie. 

 

Ad. 2.  

 Kol. Kazimierz Białas – skarbnik Zarządu okręgu PZW w Siedlcach przedstawił treść 

Rocznego Sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Siedlcach za 2018 r. 

 Prezes Zarządu, Kol. Mirosław Jarosławski przedstawił Sprawozdanie z działalności Okręgu 

PZW w Siedlcach za 2018 r.  

 

Ad. 3 

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

Zarządu Okręgu w Siedlcach z udziałem prezesów Kół Okręgu i zaproszonych gości. Wyjaśnił, że ze 

względu na fakt, iż dzisiejsze posiedzenie odbywa się w pełnym składzie Zarządu Okręgu oraz  

w związku z przyjęciem na dzisiejszym posiedzeniu przez Zarząd Okręgu rocznego sprawozdania 

finansowego Okręgu za 2018 r., planowany porządek obrad posiedzenia Zarządu Okręgu w dniu 

14.04.2019 r. powinien zawierać: 

1. Informacja z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu za 2018 r., 

2. Informacja z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za 2018 r., 

3. Omówienie kampanii sprawozdawczej w Kołach Okręgu, 

4. Sprawy różne. 

Sekretarz Zarządu Okręgu poinformował o konieczności wykreślenia z pierwotnego porządku 

obrad punktu 5, ze względu na fakt, iż w terminie 14.03.2019 r. obraduje Zarząd Okręgu, w związku z 

czym podjęte w dniu dzisiejszym uchwały nie podlegają przepisom §48 ust. 2 Statutu PZW.  
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Ad. 4 

 Kol. Kazimierz Białas przedstawił interpretację przepisów dotyczących karania członków PZW 

za wykroczenia. 

  

Kol. Marcin Sałasiński: 

1. W związku ze śmiercią Kol. Bogdana Skiby i powstałym w ten sposób wakatem, przedstawił 

projekt uchwały nr 83 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 14.03.2019 r. w sprawie 

rekomendacji na funkcję Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej powiatu 

siedleckiego dla kol. Bogdana Nasiłowskiego. 

2. W związku ze śmiercią Kol. Bogdana Skiby i powstałym w ten sposób wakatem, przedstawił 

wniosek Koła PZW Nr 34 „EKO” w Siedlcach oraz projekt uchwały nr 84 Zarządu Okręgu PZW 

w Siedlcach, z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przy Kole PZW nr 

34 „EKO” w Siedlcach. 

3. Przedstawił uchwałę Zarządu Koła PZW Nr 34 „EKO” w Siedlcach w sprawie sfinansowania ze 

środków własnych Koła składek: członkowskiej oraz na zagospodarowanie i ochronę wód kol. 

Marzeny Michałowskiej. Zarząd Okręgu jednogłośnie wyraził zgodę. 

4. Przedstawił informację Koła PZW Nr 34 „EKO” w Siedlcach o uzupełnieniu składu Zarządu Koła 

i objęciu przez kol. Marzenę Michałowską funkcji skarbnika Koła. 

5. Przedstawił wniosek Koła PZW Nr 42 przy „KPP” w Sokołowie Podlaskim o przyznanie Medali 

Okręgu z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Koła. W związku z powyższym przedstawił projekt 

uchwały nr 85 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 14.03.2019 r. w sprawie przyznania 

Medali Okręgu. 

6. W związku z przeprowadzeniem zarybienia Zalewu w Węgrowie, przedstawił wniosek Koła PZW 

Nr 26 w Węgrowie o wydanie zakazu zabierania ryb gatunku leszcz z łowiska do dnia 15.05.2019 

r. Szersze uzasadnienie wniosku przedstawił kol. Jerzy Szczęśniak – wiceprezes ds. 

Organizacyjno-Sportowych Okręgu PZW. Sekretarz ZO przedstawił projekt uchwały nr 86 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 14.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia okresu 

ochronnego dla ryb gatunku leszcz na zalewie w Węgrowie. 

7. Poinformował o uszkodzeniu dachu na domku wędkarskim w Stoczku Łukowskim, zakresie 

niezbędnych prac remontowych oraz przewidywanych kosztach. Zarząd Okręgu upoważnił  

Kol. Marcin Sałasińskiego do przeprowadzenia rozmów z właścicielem nieruchomości na temat 

możliwości współfinansowania niezbędnych robót remontowych. 

8. Przedstawił wniosek o podwyższenie czynszu dzierżawnego za siedzibę Koła PZW Nr 26 w 

Węgrowie.  

9. Przedstawił informację Wójta Gminy Maciejowice w sprawie zmiany organizacji ruchu na terenie 

łowiska Podzamcze. 

Kol. Tomasz Piotrowski poinformował o propozycji sołtysa wsi Kochów przekazania w 

użytkowanie Okręgowi PZW w Siedlcach łowiska „Doły Kochowskie”, o powierzchni ok. 1,5 ha lustra 

wody, za wartość rocznego podatku. 

Kol. Robert Jasiński złożył wniosek o usankcjonowanie, w formie uchwały Zarządu Okręgu, 

zasad wędkowania na stawach w Siennicy. 

Kol. Rafał Kuczborski, w związku z napadem rabunkowym na kasjerkę Okręgu PZW  

w Słupsku, złożył wniosek o wprowadzenie zasad dotyczących bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy 

skarbnikami Kół, a Biurem Okręgu dla kwot przekraczających wartość 2000 zł. Alternatywnym 

rozwiązaniem mogłoby być korzystanie z usług firmy zewnętrznej w zakresie odbioru i transportu 

pieniędzy. Zarząd Okręgu przełożył decyzję w powyższej sprawie do czasu obliczenia kosztów 

wprowadzenia ww. zasad dla Kół i Okręgu. 

Kol. Rafał Kuczborski przedstawił treść skargi oraz treść odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia 

Zimorodek w sprawie uniemożliwiania migracji rybom w trakcie ich tarła, w rzece Liwiec (piętrzenie 

w miejscowości Kalinowiec). 

Kol. Stanisław Jakubik - Wiceprezes ds. zagospodarowania o ochrony wód złożył wniosek  

o wystąpienie do Starostw Powiatowych z terenu działania Okręgu PZW w Siedlcach w sprawie 

wysokości nakładów na utrzymanie Społecznych Straży Rybackich. 
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Kol. Stanisław Jakubik złożył wniosek o upamiętnienie wieloletniego Prezesa Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach śp. Waldemara Gozdka, poprzez nadanie patronatu Jego imienia dla cyklu zawodów 

wędkarskich organizowanych przez Okręg. 

W związku z powyższym Zarząd Okręgu, w porozumieniu z Kapitanatem Sportowym 

przygotuje stosowną propozycję, z uwzględnieniem innych możliwości upamiętnienia śp. Kol. 

Waldemara Gozdka. 

Kol. Jerzy Szczęśniak na ręce Kol. Roberta Jasińskiego złożył gratulacje za zorganizowanie na 

wysokim poziomie corocznego balu wędkarza.  

Kol. Robert Jasiński poinformował, że ta cykliczna impreza, organizowana od 9 lat, cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem tak, że w  2019 roku na balu bawiło się ponad 100 par. 

Kol. Rafał Kuczborski poinformował o stanie zaawansowania procesu pozyskania majątku 

użytkowanego przez Państwową Straż Rybacką przez Okręg PZW w Siedlcach. Poinformował również 

o kandydaturach na 2 etaty Strażników Okręgu PZW w Siedlcach oraz możliwościach 

współfinansowania kosztów ich zatrudnienia. 

Prezes Mirosław Jarosławski przekazał informację, że zgodnie z pismem Zarządu Głównego 

PZW, karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 r. są obecnie obowiązującym dokumentem 

uprawniającym do amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany 

czy przedłużania.  

Zwrócił się również do Kapitana Sportowego Okręgu o podjęcie wszelkich wysiłków dla 

sprawnego zorganizowania zaplanowanych zawodów sportowych, w szczególności w obliczu 

zmniejszenia liczebności etatów w Biurze Okręgu. 

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 

 


