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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 20 grudnia 2018 roku. 
 

  

  Posiedzenie, otworzył Prezes Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach - kol. Mirosław Jarosławski.  

   

  Przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek obrad, zgodny z 

zawiadomieniami rozesłanymi do członków Zarządu oraz zaproszonych gości: 

1. Ocena przebiegu zarybień w 2018 r. 

2. Zatwierdzenie budżetów Kół Okręgu. 

3. Przyjęcie planu pracy Zarządu Okręgu na I półrocze 2019 r. 

4. Przygotowania do Podlodowych Mistrzostw Okręgu. 

5. Sprawy różne. 

 

Propozycja porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie przyjęta przez Zarząd. 

 

Przewodniczący obrad przedstawił protokół z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia  

18.11.2018 r. Wobec niewniesienia uwag protokół został jednogłośnie przyjęty. 

 

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

informację z przebiegu zarybień prowadzonych przez Okręg PZW w Siedlcach w 2018 r. 

Poinformował, że zarybienia wód objętych obwodami rybackimi, realizowane przez Okręg w 2018 

r., przebiegły zgodnie z planem. Zarybienia wód zamkniętych zrealizowano zgodnie z założonymi 

ilościami 50 kg/ha. Poszczególne koła okręgu, gospodarujące na zarybionych wodach nie wniosły 

zastrzeżeń do akcji zarybieniowej. Nie otrzymano zgłoszeń nieprawidłowości. 

Kol. Rafał Kuczborski poinformował o niewielkich zmianach w sortymencie narybku 

przeznaczonym do zarybień poszczególnych zbiorników, ze względu na ograniczenia w dostępności 

materiału zarybieniowego. Podsumowanie zarybień za 2018 r. zostanie sporządzone po przekazaniu 

przez Koła Okręgu, które realizowały zarybienia, wszystkich protokołów zarybieniowych.  

Wnioski Kół Okręgu dotyczące akcji zarybieniowej: 

1. Możliwie wczesne powiadamianie o terminie i miejscu zarybień; 

2. Możliwość wcześniejszego ustalenia sortymentu materiału zarybieniowego. 

Kol. Tomasz Piotrowski przedstawił propozycję, by poszczególne Koła Okręgu ustalały 

żądania dotyczące sortymentu narybku na Walnych Zgromadzeniach i przekazywały do wiadomości 

Komisji ds. zarybień Okręgu.  

Informacja z przebiegu zarybień prowadzonych przez Okręg PZW w Siedlcach w 2018 r. 

została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd. 

 

 Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu poinformował o braku uchybień w projektach 

budżetów Kół Okręgu PZW w Siedlcach złożonych do 15.12.2018 r. 

 Zarząd Okręgu, jednogłośnie przyjął uchwałę nr 74 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 

20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy budżetowych Kół Okręgu na 2019 r.  

  

Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu przedstawił i omówił projekt uchwały  

nr 75 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu 

Okręgu w Siedlcach na 1 półrocze 2019 r. wraz z załącznikiem stanowiącym Plan pracy Prezydium i 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach na I półrocze 2019 r. 

Zarząd Okręgu, jednogłośnie przyjął uchwałę nr 75 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 

20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu w Siedlcach na 1 

półrocze 2019 r. 

 

 Kapitan Sportowy Okręgu, kol. Wiesław Lipiec przedstawił informację w sprawie 

przygotowania mistrzostw Okręgu w wędkarstwie podlodowym. Poinformował, że ze względu na 
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terminy zarezerwowane przez Zarząd Główny PZW, nie jest w stanie na dzień dzisiejszy podać 

terminarza mistrzostw Okręgu. Na dzień 03.01.2019 r. zaplanowano zebranie Kapitanatu Sportowego 

Okręgu, na którym zapadną wiążące decyzje. Plan zakłada organizację zawodów na zbiorniku 

Siemianówka, a jako rezerwowy zbiornik – Jezioro Oblin. 

 Prezes Mirosław Jarosławski przedstawił przebieg rozmów na temat sportu w PZW, 

odbywających się przy współudziale innych Okręgów PZW i Zarządu Głównego. Postawił wniosek 

by na najbliższym posiedzeniu, Kapitanat Sportowy Okręgu rozważył możliwości i sposoby 

optymalizacji kosztów ponoszonych na sport przez Okręg. 

 Sprawy różne: 

1. Kol. Marcin Sałasiński przedstawił stanowisko Zarządu Głównego PZW dotyczące braku 

obowiązku zwoływania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w celu dokonania uzupełnienia 

składu Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach po śmierci Kol. Bolesława Odziemczyka.  

2. Prezes Mirosław Jarosławski, w związku ze zdekompletowaniem składu Komisji ds. 

Odznaczeń Okręgu PZW w Siedlcach przedstawił kandydaturę kol. Romana Sałasińskiego – 

honorowego członka PZW, na członka komisji ds. odznaczeń. Członkowie Zarządu Okręgu 

PZW jednogłośnie przyjęli kandydaturę kol. Romana Sałasińskiego na członka Komisji ds. 

odznaczeń. 

W związku z wyborem przez członków Komisji ds. Odznaczeń, kol. Romana Sałasińskiego 

na przewodniczącego Komisji oraz ponownym ukonstytuowaniem się składu Komisji, 

członkowie Zarządu Okręgu jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 76 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2017 r.  

3. Kol. Marcin Sałasiński przedstawił wniosek o dofinansowanie w kwocie 3500 zł startów kol. 

Bernarda Chęć (Koło nr 28 w Łochowie) w zawodach sportowych. Zarząd przeniósł 

rozpatrzenie ww. sprawy na następne posiedzenie Zarządu Okręgu po posiedzeniu Kapitanatu 

Sportowego, celem uzgodnienia opinii. 

4. Kol. Marcin Sałasiński przedstawił wniosek Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim o 

zabezpieczenie w budżecie Okręgu na 2019 r. kwoty 10 000,00 zł na ocieplenie i wykonanie 

instalacji sanitarnych budynku siedziby Koła. 

Zarząd Okręgu postanowił o uwzględnieniu wniosku przy opracowaniu budżetu na 2019 r. 

5. Kol. Marcin Sałasiński przedstawił wniosek Pana Marka Michalczyka o wyrażenie zgody na 

wyczyszczenie stawu nr 1 w miejscowości Lasomin (działki nr 306 i 305/1) wraz z 

usunięciem drzew, celem przywrócenia zbiornika do użytkowania.  

Zarząd Okręgu wyraził zgodę pod warunkiem dochowania wszelkich zobowiązań prawnych 

wynikających z przepisów prawa regulujących roboty ziemne na stawach oraz usuwanie 

drzew i zakrzewień. 

6. Kol. Marcin Sałasiński przedstawił wniosek Koła PZW nr 15 w Maciejowicach w sprawie 

organizacji ruchu na zbiorniku Podzamcze. Zarząd Okręgu wróci do sprawy po Walnym 

Zgromadzeniu Sprawozdawczym Koła Nr 15 oraz zajęciu stanowiska przez władze gminy 

Maciejowice. 

7. Kol. Stanisław Jakubik złożył wniosek o rewizję uchwały w sprawie wysokości składki za 

zezwolenie na połów na obwodzie rybackim Nr 5 rzeki Bug, w sposób i do wysokości 

zrównującej wartość składki okręgowej oraz dopłaty na obwód nr 5 ze składką okręgową 

Okręgu Mazowieckiego PZW. 

Prezes Zarządu – kol. Mirosław Jarosławski złożył wniosek o likwidację dopłat do 

wszystkich zezwoleń w ramach porozumień z innymi Okręgami. 

Zarząd Okręgu 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się” 

przyjął zasadę przekazywania wędkarzom zezwoleń na poszczególne obwody rybackie  

w związku z porozumieniami międzyokręgowymi, w pełnej wysokości opłat zawartych w 

porozumieniach.   

8. Wiceprezes ds. Młodzieży – kol. Krzysztof Lipiec przedstawił założenia planu pracy Komisji 

ds. Młodzieży na 2019 r. Przedstawił ustalenia spotkania komisji ds. młodzieży Okręgów 

PZW, które odbyło się w Nieborowie.  
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9. Przewodniczący zebrania złożył wniosek, by wzorem lat poprzednich, wobec 

niewykorzystania 4% odpisu na diety działaczy Okręgu, wypłacić wyrównanie diet, 

proporcjonalnie do ich wysokości. Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął uchwałę nr 77 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wypłaty diet dla 

władz i organów Okręgu. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach. 

 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach           Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

Marcin Sałasiński                             Mirosław Jarosławski 

 


