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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach 

w dniu 14 września 2017 roku. 
 

  

 Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek. Stwierdził obecność 13 członków ZO, 

wobec dwóch osób nieobecnych, w tym jednej usprawiedliwionej, przez co zachowane jest kworum  

i zdolność do podejmowania uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie zarybień jesiennych. 

2. Ocena wykonania budżetu. 

3. Zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu. 

4. Omówienie materiałów na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW. 

5. Sprawy różne. 

 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

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

zarybień jesiennych 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. Łącznie pula zarybień jesiennych wynosi 7345 kg. 

  Członkowie ZO w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili plan zarybień jesiennych. Realizację 

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

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

PZW w Siedlcach. Stwierdził, iż stan budżetu na dzień 31.07.2017 r. jest dobry dzięki wzrostowi 

ilości członków zrzeszonych w Okręgu Siedleckim PZW. Poinformował, że na koniec lipca 2017 r. 

Okręg posiadał 8386 członków, co w porównaniu z rokiem 2016 stanowi wzrost o 514 członków  

i jest to drugi (po Zielonej Górze) pod względem ilości wzrost członków we wszystkich Okręgach 

PZW. Dobra sytuacja budżetowa Okręgu pozwala na dokonanie korekt budżetu po stronie 

wydatków, w ramach dobrego gospodarowania.  

 Prezes Okręgu - Kol. Waldemar Gozdek, potwierdził informację, że Okręg posiada więcej 

środków w budżecie. Zwrócił jednak uwagę na zmianę w strukturze wpływów. Analiza wpływów 

budżetowych wykazała, ze pomimo wzrostu ilości członków oraz wzrostu wartości składki 

członkowskiej, przychody z tego tytułu nie zwiększyły się. Wynika to z rosnącej ilości 

przysługujących składek ulgowych. Natomiast znacząco wzrosły przychody z tytułu składki na 

zagospodarowanie i ochronę wód, ponieważ wędkarze wykupują pełne składki. 

 Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu, przedstawił projekty następujących 

uchwał:  

- nr 14 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w sprawie: Dofinansowania remontu siedziby Koła Nr 13 

„Trzynastka” w Mińsku Mazowieckim. Członkowie ZO, po zapoznaniu się z zakresem 

dofinansowania, jednogłośnie przyjęli Uchwałę, 

- nr 15 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w sprawie: Zatwierdzenia zmian w budżecie. Członkowie 

ZO, po zapoznaniu się z zakresem proponowanych zmian budżetowych, jednogłośnie przyjęli 

Uchwałę, 

- nr 16 Zarządu Okręgu w Siedlcach w sprawie: Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach, 

oraz przedstawił treść uchwał nr 4 i 5 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 

10.08.2017 r., które zostały przyjęte. 

 Prezes Waldemar Gozdek poinformował o braku materiałów na XXXI Krajowy Zjazd 

Delegatów PZW. W związku z powyższym ten punkt porządku obrad nie zostanie w pełni 

zrealizowany. Poinformował członków ZO, iż trwają spotkania pomiędzy Okręgami PZW, celem 

przygotowania do Zjazdu. 
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Prezes Waldemar Gozdek przedstawił Uchwałę Zarządu Głównego PZW z dnia 26.08.2017 r. 

w sprawie Składki Członkowskiej na 2018 r. Wartość składki w 2018 r. będzie wynosiła 86 zł, 

pozostałe opłaty to: 5 zł za legitymację, wpisowe w wysokości 25 zł, składka członka uczestnika w 

wysokości 12 zł. Dalej poinformował o wniosku dr Michała Błachuty z Uniwersytetu 

Wrocławskiego, dotyczącym zezwolenia na wykonanie badań naukowych nad rybami, w obwodzie 

rybackim Bug nr 4. Członkowie ZO po zapoznaniu się z proponowanym zakresem i metodologią 

badań, postanowili pozytywnie rozpatrzyć prośbę. 

Prezes Waldemar Gozdek poinformował o wejściu w życie Uchwały nr 204 Zarządu 

Głównego PZW z dnia 26.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego 

Połowu Ryb, w części dotyczącej okresów ochronnych ryb gatunku sum od 1 stycznia do 31 maja i 

gatunku węgorz od 1 grudnia do 31 marca. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Członkowie 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, mając w szczególności na uwadze uwarunkowania klimatyczne i 

związany z nimi termin tarła, jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 17 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach, z dnia 14.09.2017 r. w sprawie: Wprowadzenia w obwodzie rybackim nr 4 rzeki Bug 

terminów ochronnych dla suma, w okresie od 1 listopada do 30 czerwca. 

Prezes Waldemar Gozdek poinformował o rejestracji w dniu 31.08.2017 r. przez KRS 

nowego Statutu PZW. Poinformował zgromadzonych o podjęciu przez Zarząd Okręgu PZW w Białej 

Podlaskiej, Uchwały nr 13/17, w sprawie dostępu do wód Okręgu Bialskopodlaskiego dla wędkarzy 

Okręgu Siedleckiego, w tzw. opcji 50/50. 

Prezes Waldemar Gozdek przedstawił wniosek Koła nr 15 PZW w Maciejowicach w sprawie 

dofinansowania zakupu przyczepki do przewozu łodzi. Członkowie Zarządu Okręgu, wobec braku 

danych dotyczących wyceny i szczegółów inwestycji, odłożyli decyzję w powyższej sprawie, do 

czasu uzupełnienia wniosku. 

Prezes Waldemar Gozdek przedstawił prośbę Pani Małgorzaty Skrzyńskiej, prowadzącej 

gospodarstwo Rybackie w Nowodworze, o stałe obniżenie czynszu dzierżawnego ze względu na 

trudności gospodarcze i finansowe gospodarstwa. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Członkowie 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach ustalili, że złożony wniosek nie zawiera żadnej deklaracji ani 

programu naprawczego na przyszłość. Obniżenie czynszu dzierżawnego nie gwarantuje poprawy 

gospodarowania w gospodarstwie Nowodwór. Wobec kończącej sie w 2021 umowy dzierżawy, 

Zarząd Okręgu wyda opinię w powyższej sprawie, dla dzierżawcy, tj. Zarządu Głównego PZW. 

Kapitan Sportowy Okręgu, Kol. Mirosław Jarosławski złożył podziękowania Kol. Bogdanowi 

Korzeniewskiemu i Wiesławowi Lipcowi za zaangażowanie w sprawy dotyczące sportu w Okręgu. 

Zwrócił uwagę na rosnące obowiązki organizacyjno-administracyjne, spoczywające na 

organizatorach zawodów sportowych. Zaproponował rozważenie możliwości przekazania części 

obowiązków do Biura Okręgu. Zaproponował również rozważenie zwiększenia diet dla członków 

kapitanatu sportowego. Kol. Kazimierz Białas zwrócił uwagę na zmiany w Statucie PZW, w części 

dotyczącej sportu. Zaproponował rozważenie dalszej działalności sportowej w Okręgu, po Krajowym 

Zjeździe Delegatów PZW, na którym temat sportu w PZW będzie szerzej omawiany. Prezes 

Waldemar Gozdek zaproponował by na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 19.11.2017 r. podjąć 

szerszą debatę nad sportem w Okręgu. Poprosił o przygotowanie się do dyskusji w tym temacie oraz 

przygotowanie propozycji organizacyjno-finansowych. 

Prezes Waldemar Gozdek poinformował o projekcie porozumienia z Okręgiem Mazowieckim 

PZW w sprawie obwodu rybackiego Nr 5 rzeki Bug. Zwrócił sie do członków Zarządu o 

zastanowienie się nad możliwościami i formą rozliczenia pomiędzy Okręgami. Ostateczna decyzja w 

powyższej sprawie będzie musiała zapaść  na listopadowym posiedzeniu Zarządu Okręgu. 

Na zakończenie Prezes Waldemar Gozdek przedstawił porządek obrad najbliższego 

posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu, zaplanowanego na dzień 12.10.2017 r. 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Prezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                  Waldemar Gozdek 

 


