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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 21 grudnia 2017 roku. 
 

  

  Posiedzenie, wobec usprawiedliwionej nieobecności Prezesa – Kol. Waldemara Gozdka, 

otworzył Wiceprezes ds. Organizacyjno Sportowych Okręgu PZW w Siedlcach – kol. Jerzy 

Szczęśniak. Stwierdził obecność 13 członków ZO, wobec dwóch usprawiedliwionych nieobecności,  

przez co zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania uchwał. 

  Następnie przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek obrad, zgodny z 

zawiadomieniami rozesłanymi do członków Zarządu oraz zaproszonych gości: 

1. Ocena przebiegu zarybień w 2017 r. 

2. Zatwierdzenie budżetów Kół Okręgu. 

3. Przyjęcie planu pracy Zarządu Okręgu na I półrocze 2018 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  

19.11.2017 r. Kol. Bogusław Korzeniewski wniósł o uzupełnienie protokołu poprzez dopisanie Jego 

imienia i nazwiska jako osoby wnoszącej zapytania do przedstawionego projektu uchwały nr 18 

Zarządu Okręgu. Wobec niewniesienia innych uwag, poprawiony protokół został jednogłośnie 

przyjęty. 

 

Ad. 1. 

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

informację z przebiegu zarybień prowadzonych przez Okręg PZW w Siedlcach w 2017 r. 

Poinformował, że program zarybień został zamknięty i był bogaty poprzez zwiększenie ilości 

zarybień wód poza obwodami rybackimi) z 40 do 50 kg/ha. Z zaplanowanych ilości zarybień w 

łącznej ilości 7345 kg, zrealizowano zarybienia w ilości 8653 kg. Zarybienia w obwodach rybackich 

zostały zrealizowane zgodnie z operatami wodnoprawnymi. Szczegółowe dane dot. zarybień w  

2017 r. dostępne są w Biurze Okręgu. 

Z zapytaniem o możliwości zwiększenia ilości zarybień oraz o możliwość prowadzenia 

zarybień wiosennych zwrócił się kol. Robert Jasiński. W odpowiedzi dyr. Biura Okręgu, kol. Rafał 

Kuczborski poinformował, że ilości zarybień wynikają z możliwości finansowych Okręgu i są 

dostosowane do budżetu. Natomiast zarybienia wiosenne obciążone są większym ryzykiem śnięć 

spowodowanych chorobami, gorszą kondycją ryb odłowionych z zimochowów oraz wyższą ceną 

narybku. 

Informacja z przebiegu zarybień prowadzonych przez Okręg PZW w Siedlcach w 2017 r. 

została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd. 

 

Ad. 2.  

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

budżetów Kół Okręgu PZW w Siedlcach złożonych do 15.12.2017 r. i przedstawił treść uchwały  

nr 21 z dnia 21.12.2017 r. 

 Kol. Elżbieta Bierdzińska poinformowała, że większość Kół Okręgu zaplanowała wydatki w 

ramach rocznych przychodów do budżetu. Koła Nr 10 w Stoczku Łukowskim, nr 19 w Garwolinie,  

nr 39 w Kałuszynie i nr 41 w Miński Mazowieckim zaplanowały nadwyżki wydatków nad 

przychodami z przeznaczeniem na dodatkowe zarybienia. Koła nr 35 Siedlce KMP i nr 41 w Mińsku 

Mazowieckim zaplanowały nadwyżki wydatków nad przychodami z przeznaczeniem na młodzież i 

wydatki organizacyjne. 

 Po wyczerpaniu dyskusji nad projektem uchwały, Zarząd Okręgu, jednogłośnie przyjął 

uchwałę nr 21 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

preliminarzy budżetowych Kół Okręgu na 2018 r.  
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 W związku z uchyleniem przez Zarząd Główny uchwał Okręgów PZW w sprawie likwidacji 

Kół Okręgów, ze względu na ich liczebność, Zarząd Okręgu stosunkiem głosów 10 za przy 3 głosach 

wstrzymujących się, przyjął Uchwałę Nr 30 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 21 grudnia 

2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 43 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia  23 listopada 

2014 r.  

 

Ad. 3.  

Następnie przewodniczący zebrania przeszedł do realizacji punktu 3 porządku obrad. 

Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu przedstawił projekt uchwały nr 22 Zarządu 

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

Siedlcach na 1 półrocze 2018 r. 

Po zapoznaniu się z treścią uchwały i jej uzasadnieniem, Zarząd Okręgu, jednogłośnie przyjął 

uchwałę nr 22 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu w Siedlcach na 1 półrocze 2018 r.  

 

Ad. 4 

 Kapitan Sportowy Okręgu, kol. Mirosław Jarosławski przedstawił informację w sprawie 

przygotowania mistrzostw Okręgu w wędkarstwie podlodowym. Poinformował, że mistrzostwa 

zostały zaplanowane na termin 27-28.01.2018 r., na Jeziorze Siemianowskim. Bazę zawodów 

zaplanowano w pobliżu ośrodka "Karino". W przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej, drugi 

termin zaplanowano na 17-18.02.2018 r. Na dzień dzisiejszy Kapitanat dysponuje informacją o ok. 

10 cm pokrywie lodowej na zatoce przeznaczonej na zawody, co w przypadku utrzymania się 

korzystnych warunków atmosferycznych nie powinno zakłócić przeprowadzenia mistrzostw.  

  

Ad. 5 

1. 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 23 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wypłaty diet dla 

władz i organów Okręgu.  

2. Przewodniczący zebrania poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW 

odpis na sport w Okręgach PZW winien wynosić min. 15% budżetu będącego w dyspozycji 

Okręgu. W odpowiedzi na zapytanie kol. Wiesława Lipca, kol. Elżbieta Bierdzińska 

przedstawiła strukturę wydatków bezpośrednich i pośrednich, poniesionych w 2017 r. na 

sport przez Okręg PZW w Siedlcach. Wyjaśniła, że zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego 

PZW koszty ogólne działalności Okręgu powinny być dzielone na wszystkie rodzaje 

działalności, w tym na sport. Kol. Mirosław Jarosławski  przedstawił założenia wypracowane 

na posiedzeniu Kapitanatu Sportowego. Poinformował o rezygnacji w 2018 r. z rozgrywania 

2 zawodów oraz o doprecyzowaniu minimalnej ilości zawodników i Kół Okręgu biorących 

udział w zawodach rangi mistrzowskiej. W 2018 r. minimalna liczba startujących 

zawodników musi wynosić 15. Zawodnicy muszą reprezentować co najmniej 4 Koła Okręgu. 

W toku dyskusji nad finansowaniem sportu w Okręgu ustalono, że rok 2018 r. zostanie 

potraktowany jako przejściowy i wysokość odpisu na sport pozostanie na poziomie roku 

2017. Zarząd Okręgu, na podstawie doświadczeń zebranych w 2018 r., przyjmie nowe 

założenia do finansowania działalności sportowej Okręgu w 2019 r. 

3. W związku z ustaleniami wypływającymi z posiedzenia Kapitanatu Sportowego Okręgu,  

kol. Jerzy Szczęśniak przedstawił propozycję Kapitanatu w sprawie ustalenia ryczałtu  

wysokości 200 zł netto dla kol. Wiesława Lipca, za prace związane z przygotowaniem 

poszczególnych rund zawodów sportowych, które dotychczas realizował całkowicie 

społecznie. Ryczałt wypłacany będzie na podstawie umów cywilno-prawnych. Finansowanie 

tych wydatków w całości pochodziło będzie ze środków przeznaczonych na sport w Okręgu. 

Kol. Wiesław Lipiec przyjął na siebie zobowiązanie przygotowania, realizacji i nadzoru nad 

organizowanymi zawodami sportowymi. Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął propozycję 

Kapitanatu Sportowego w powyższej sprawie. 
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4. Kol. Bolesław Odziemczyk - przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń, wobec 

zdekompletowania się Komisji na skutek śmierci śp. kol. Stefana Ornocha, zaproponował 

podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji. Jako kandydata wskazał kol. 

Tomasza Piotrowskiego - Koło Nr 15 w Maciejowicach. Kol. Tomasz Piotrowski wyraził 

zgodę na kandydowanie. Wobec powyższego Zarząd Okręgu jednogłosnie przyjął Uchwałę 

Nr 24 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 

Uchwały nr 3 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2017 r.  

5. Przewodniczący zebrania przedstawił wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu,  

kol. Krzysztofa Głowienki w sprawie bezprawnego przyznania srebrnej odznaki PZW kol. 

Mariuszowi Rękawkowi, byłemu członkowi Koła PZW nr 19 w Garwolinie, na skutek 

wprowadzenia w błąd Komisji ds. Odznaczeń przez były Zarząd Koła. Zarząd Okręgu 

postanowił zarekomendować Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgu wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego wobec winnych temu przewinieniu. 

6. Kol. Kazimierz Białas złożył wniosek o powołanie Komisji Przetargowej w sprawie 

przeprowadzenia inwestycji remontu zbiornika "Jacho" w Godziszu. Zaproponował w skład 

komisji: kol. Jerzego Szczęśniaka, kol. Krzysztofa Lipca i kol. Kazimierza Białasa. Zarząd 

Okręgu jednogłośnie przyjął uchwałę nr 25 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia  

21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Kol. Marcin Sałasiński złożył 

wniosek o przekazanie członkom Zarządu pełnej informacji dot. zakresu planowanej 

inwestycji. 

7. Kol. Rafał Kuczborski przedstawił propozycje zmian w regulaminie obowiązującym 

wędkarzy na Zalewie Siedleckim. Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął uchwałę nr 26 Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Zatwierdzenia zmian w 

regulaminie połowu ryb na łowisku "Zalew Siedlecki".  

8. Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr 27 Okręgu PZW w Siedlcach z dnia  

21 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek od Gminy Sobolew. Wyjaśnił, 

że przekazanie dotyczy działek gruntowych przyległych do łowiska "Godzisz", niezbędnych 

do przeprowadzenia remontu zbiornika. Przekazanie nieruchomości jest bezpłatne. 

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął uchwałę nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 

21 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia działek od Gminy Sobolew.  

9. Kol. Jerzy Szczęśniak w odpowiedzi na zastrzeżenia płynące z Kół Okręgu dotyczące 

przyjętej w dniu 19 listopada 2017 Uchwały nr 18 w sprawie finansowania działalności 

statutowej przez Koła Okręgu PZW w Siedlcach, przedstawił propozycję zmiany minimalnej 

wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie przez Koła działalności w dziedzinie 

ochrony i zagospodarowania wód, z 20 % do 10 % budżetu Koła. 

Zarząd Okręgu stosunkiem głosów 11 za przy 2 głosach przeciw, przyjął Uchwałę Nr 28 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały  

nr 18 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia  19 listopada 2017 r.  

10. Kol. Robert Jasiński wystąpił z wnioskiem o nadanie Medali Okręgu PZW w Siedlcach 

następującym wędkarzom, członkom Koła PZW nr 13 w Mińsku Mazowieckim: 

1. Kol. Krzysztof Putryna 

2. Kol. Ryszard Winiecki 

Wniosek umotywował szczególnym zaangażowaniem ww. osób w remont siedziby Koła. 

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyjął uchwałę nr 29 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 

21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Medali Okręgu.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Okręgu 

PZW w Siedlcach. 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Wiceprezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                       Jerzy Szczęśniak 

 


