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Działając na podstawie § 42 pkt 2, 3 i 4 Statutu PZW w oparciu o złozone sprawozdania ustępujących

władz i organów Okręgu, założenia programowe na następną kadencję, dyskusję i zgłoszone wnioski, a takze

analizę materiałow z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych kół PZW, Okręgowy Zjazd

Delegatów uchwala, co następuje :

1, Zatwierdza materiały sprawozdawcze pzedstawione na lV Okręgowym Ąeżdzie Delegatów

pzez ustępujące władze i organy Okręgu, t1. Zauąd Okręgu, Okręgową Komisję Rewizyjną

i Okręgowy Sąd Kolezeński,

2. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Prezesowi iZaządowi

Okręgu.

3, Akceptuje do realizacji pueznowo wybra ny Zarząd przedstawio np Ąazdowi załozenia programowe

Okręgu Mazowieckiego PZW na lata 2013-2016. (zał. Nr 1)

4, Zobowiązuje delegatów Okręgu do przedstawienia na XXX Krajowym Ąeżdzie Delegatow PZW

wnioskow ipostulatów wypracowanych na dzisiejszym Ąeżdzie, ktore wykraczĄąpoza kompetencje

Okręgu (zał. Nr 2 ).

5. Zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Okręgu do rozpatzenia wnioskow zgłoszonych na Ąeżdzie

oraz poinformowania wnioskodawcow o pzyjętym trybie postępowania w stosunku do tych wnioskow,

Wnioski zgłoszone na Ąeżdzie do rozpazenia przez Zarząd Głowny zostaną przekazane

za pośrednictwem Zarządu Okręgu.

6, Występuje do Zarządu Głównego PZW o nadanie przez KrĄowy Zjazd Delegatow PZW tytułu

,,Członka Honorowego PZW" niżej wymienionym działaczom Okręgu:

Lista zgłoszonych kandydatow:

Lp. Nazwisko i lmię Koło PZW Nr

1. Bedvński zbiqniew 6

2. Gołebiowski włodzimierz 11

3. Janiak Rvszard 5

4. korpalski zbiqniew 2

5. Lewandowski waldemar 5

6. olikowski sławomir 15

7. zakkazimierz 88
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7.

8,

Zaząd Okręgu pzeprowadzi analizę słuszności kontynuowania porozumień międzyokręgowych

dot. honorowania składek okręgowych na dotychczasowych zasadach,

Zaząd Okręgu wypracuje metody skłaniające wędkazy do obligatoryjnego prowadzenia rejestrów

połowow i rozważy zniesienie dodatkowych składek zaniezdawanie Ęestrow,

9. Zarząd Okręgu powinien skuteczniej wspieraó aktywność Społecznej Strazy Rybackiej, m,in. popzez

racjonalny podział środkow finansowych na poszczególne grupy terenowe SSR,

10, Zarząd Okręgu opracuje i będzie realizował plan priorytetowych zadań inwestycyjnych i remontowych

w Okręgu.

11.ZanądOkręgu oceni stan organizacyjny itechniczny stanic ischronisk wędkarskich pod względem

ich funkcjonowania w oparciu o zasady samofinansowania.

12. Zarząd Okręgu pzeanalizuje system stosowanych ulg w składkach na zagospodarowanie i ochronę

wod i dostosuje je do obowiązujących pzepisów oraz oczekiwań wędkazy,

13.Zaząd Okręgu będzie doskonalił działalność rolniczą i gospodarczą Okręgu w celu zwiększenia

dochodow zich działalności z przeznaczeniem tych dochodow na cele statutowe Okręgu.

14.ZauądOkręgu zaakcentuje w nadchodzącej kadencji rocznicę 65-1ecia Polskiego Związku

Wędkarskiego i 15 - lecia Okręgu Mazowieckiego PZW.

Sekretaze,Zjazdu:

1, Tadeusż Potasiński

olikowski Dionizy Ziemiecki
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Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2013 - 2016

Na podstawie wnioskow zgłaszanych na Walnych Zgromadzeniach Kół oraz bieząoej sytuacji

w polskim Związku Wędkarskim miniona kadencja pozwala na określenie strategicznych kierunkÓw działania

okręgu w najblizszych latach oraz określenie przyszłości dotyczącej charakteru naszej Organizacji,

Jednym z najwazniejszych zadań, jakie będą stać pzed władzami Okręgu jest bezspzecznie

utrzymanie uzytkowanych wód, racjonalne gospodarowanie ich zasobami, zarybianie oraz ochrona tych wod.

Nie mniej waznym zadaniem będzie właściwe gospodarowanie majątkiern Okręgu powzez pzemyślane

i celowe działania inwestycyjne i remontowe..

| - Działalnośó Organizacyjna
. doskonalenie systemu informacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy kołami pzw a okręgiem,

. doskonalenie form pracy komisji problemowychzarządu Okręgu,

. kontynuacja współpracy międzyokręgowej i międzynarodowej oraz wprowadzenie nowych form

współdziałania,

o poszeFzanie promocji Okręgu poprzez wyszukiwanie najbardziej powszechnych i efektywnych

jejform,

. umacnianie wspołpracy z administracją rządową samorządami terytorialnymi oraz innymi instytucjami

w celu bardziej efektywnego funkcjonowania Okręgu,

. bardziej wnikliwy nadzor i kontrola wszystkich ogniw pzw pzez komisje Rewizyjne, zwłaszcza

w zakresie finansow.

. urealnienie systemu stosowanych ulg w składkach,

o przoprOwadzenie analizy słuszności kontynuowania porozumień okręgowych dot. honorowania

składek okręgowych na dotychczasowych zasadach,

o Ępldcowanie metod skłaniających do zetelnego prowadzenia rejestrow połowow pzez wędkazY.

ll - Działalnośó soortowa, młodziezowa i turystyczna

. w coraz większym stopniu wspieranie organizacji zawodów wędkarskich i całej działalność sportowo-

- turystycznejw kołach PZW,

o kontynuowanie w podstawowym zakresie rywalizacji spońowej na szczeblu okręgowYm, krajowYm

i międzynarodowym,

. poszukiwanie nowych form działalności wśrod młodzieży oraz prowadzenie edukacji w zakresie

ekolog iczno-węd karskim,

. w szerszym zakresie wspołpraca koł i klubow wędkarskich z placówkami oŚwiatowYmi w celu

propagowania idei wędkarstwa oraz wspolnego działania na rzecz ekologii poprzez twozenie

i funkcjonowanie sekcji i szkołek wędkarskich,

o poszgżanie ofeńy turystyki wędkarskiej w Okręgu w oparciu o bazę schronisk i stanic oraz atrakcYjne

]^,.,i^l,^ ..,^.ll,^,^l,ialUvvlJl\o vvęur\ol DI\lg,

. wspieranie imprez organizowanych puezrozne grupy środowisk wędkarskich,

. uproszczenie zasad organizacji zawodów wędkarskich orazdziałalności kadrY sędziowskiej.
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lll - Działalnośc zaqospodarowania i ochrony wód
o inwentaryzowanie oraz monitorowanie ichtiofauny uzytkowanych wód z wdrozeniem

najnowocześniejszych zasad i standardów badań opańych o metodykę naukową oraz normy

i dyrektywy europejskie,

o wykorzystywanie rezultatow badań naukowych i Ęestrow połowow celem prowadzenia właściwej

gospodarki rybacko - wędkarskiej,

. modernizacjairozwój ośrodków zarybieniowych i zakładow rybackich,

. zwiększenie roli słuzb w ochronie wod popzez aktywne zwalczanie kłusownictwa i ochrona obszarÓw- 
o podwyzszonej koncentracji ryb (progi, tarliska, zimowiska itd,),

. wspieranie inicjatyw propagujących świadome korzystanie ze środowiska i jego aktywną ochronę,

. kontynuacja prac badawczo - analitycznych dotyczących wpływu kormorana czarnego na populacje

ryb w wodach uzytkowanych pzez Okręg Mazowiecki. Wykorzystanie uzyskanych wynikow badań

do pzedstawienia problemu w Ministerstwie Srodowiska, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz Region alnym Zarządzie Gospod arki Wod nej w Warszawie.

lV - Działalnośó lnwestvcyjno-Schroniskowa i Finansowa

. opracowanie co najmniej na okres kadencji planu priorytetowych zadań inwestycyjno-remontowych

oraz odtwozeniowych o strategicznym znaczeniu dla Okręgu,

o dokonywanie analizy szczegółowej oceny stanu technicznego i organizacyjnego w stanicach

i schroniskach wędkarskich oraz podjęcie ostatecznej decyzji o dalszym ich funkcjonowaniu

pzy zachowaniu zasady samofinansowania,

o doskonalenie systemu odpisow amońyzacyjnych ifunkcjonowania funduszu odtworzeniowego,

. dokonanie poinwentaryzacyjnego pzeglądu stanu majątkowego okręgu pod kątem właściwego

gospodarowania środkami tnruałymi i pzedmiotami nietnruałymi i ew. ich uzupełnienia,

. dązenie do uproszczenia, a zarazem uszczelnienia systemu rozliczania kol oraz całego pionu

finansowego Okręgu,
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Załącznik nr 2 do Uchwały lV Zjazdu Delegatów

Okręgu Mazowieckiego PZW z'l6.06.2013 r.

WNlosKl

1, W kadencji 2013 -2016 wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZW w celu zmiany

Statutu PZW,Zmiany te m.in. powinny dotyczyć:

- terenu działania Okręgu PZW,

- uwłaszczenie (przekazanie) majątku Okręgow PZW,

2, Wnosimy o anulowanie Uchwały Nr 154 Zauądu Głównego PZW z26 maja 2012r. w sprawie zasad

współdziałania okręgów graniczących ze sobą,

3. Wniosek do )fiX Krajowego Ąazdu Delegatow PZW i do Głownej Komisji Rewizyjnej PZW,

lY Zjazd Delegatow Okręgu Mazowieckiego PZW zwraca się do XXX Krajowego Ąazdu Delegatów

PZW i do Głównej Komisji Rewizyjnej PZW o stwierdzenie zgodności ze Statutem PZW postanowień

zawartych w załączniku do Uchwały Nr 162 ZG PZW z dnia 29.09.2012 r. (Ordynacja wyborcza

do władz i organów Polskiego ZwiązkuWędkarskiego).

uzasadnienie:

Zapis ujęty w § 13.2) Statutu PZW stanowi, iz członek PZW ma prawo ,,Wybierać i byc wybieranym do władz

iorganów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie".

Tymczasem pzywołana wyzej Uchwała Nr 162ZG PZW z dnia 29.09.2012 w § 6.2 stanowi m.in., ze ,jbść

kandydatów [do władz i organów Związku] moze przekraczać określoną w § 3.4 i § 3.5 ordynacji, jednak

nie więcej niżo20o/o".

Zawańy w ordynacji ww. limit 20% dotyczący liczby kandydatow ogranicza prawa członka PZW ujęte

w § 13.2 Statutu PZW, a tym samym narusza pzepisy ww. Statutu,

4. Wnosimy o odbywanie zebrań sprawozdawczych puezZauąd Główny co 2lala.

Sekretaze Zjazdu:

Dionizy Ziemiecki


