
PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO 

KOŁA PZW W SUCHEDNIOWIE W DNIU 3.03.2019 R. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco: 

1. Przewodniczący – kol. Kowalik Rafał 

2. Członek – kol. Konefał Piotr 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Suchedniowie przeprowadziło głosowanie nad 

następującymi wnioskami: 

 

1. Wniosek do Zarządu Koła o rezygnację z organizacji zawodów z okazji Dnia Dziecka 

z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i wysoką groblę od strony ul. Bodzentyńskiej. Do 

wniosku odniósł się kol. Mieczysław Ciszewski, który stwierdził, że zawody te można 

przeprowadzić na brzegu od strony os. Bugaj lub od lasu, gdzie brzeg jest niski.  

Wyniki głosowania: Za – 0, przeciw - 19, wstrzymało się - 2.  

2. Wniosek do Zarząd Okręgu o wprowadzenie okresowego tarliska na rzece Kamionce 

na odcinku od kładki na ul. Pasternik do ujścia do zbiornika Suchedniów  

w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. W okresie wiosennym na tarło gromadzi się 

tam ryba, która jest odławiana i zabierana przez niektórych wędkarzy.  

Wyniki głosowania: Za – 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.  

3. Wniosek do Zarząd Okręgu o zmianę całorocznego tarliska wprowadzonego na 

dopływie do zbiornika Rejów na tarlisko okresowe z zakazem połowu od 1 stycznia 

do 30 kwietnia na odcinku między pierwszą i drugą kładką. Powiększenia istniejącego 

tam tarliska wyłączało na stałe z możliwości wędkowania ponad 700 m odcinek rzeki, 

a ryba gromadziła się tam na tarło wyłącznie w okresie wiosennym. Wprowadzone 

obecnie ograniczenie jest niewspółmierne do osiąganych korzyści, nie spełnia swojej 

funkcji przez cały rok i budzi kontrowersję wśród dużej liczby wędkarzy.  

Wyniki głosowania: Za – 19, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.  

4. Wniosek do Zarządu Głównego o zmianę statutu PZW pod kątem możliwości 

wprowadzenia do § 16 ust. 2 kary finansowej o wysokości równoważnej 5 kg narybku 

płoci. Kara wpłacana byłaby na rzecz koła, którego dotyczy przewinienie. Kara 

finansowa byłaby bardziej motywująca niż obowiązujące obecnie kary tj. upomnienie, 

nagana, czy zawieszenie w prawach członka i przynosiłaby wymierne korzyści dla 

PZW.  

Wyniki głosowania: Za – 12, przeciw - 4, wstrzymało się - 5.  

5. Wniosek do Zarządu Okręgu w sprawie wprowadzenia na zbiornikach wodnych 

Okręgu PZW w Kielcach zakazu wywozu zanęt i przynęt. Wywożenie przez 

niektórych wędkarzy zanęt i przynęt na znaczne odległości, sięgające niekiedy nawet 

500 m oraz w kierunku innym niż prostopadły do brzegu powoduje częste konflikty 

między wędkarzami związane z zaczepianiem tak wywiezionych zestawów przez 

innych prawidłowo wędkujących.  

Wyniki głosowania: Za – 10, przeciw - 11, wstrzymało się - 0.  

6. Wniosek do Zarządu Okręgu o opracowanie nowego operatu zarybieniowego dla 

obwodu rybackiego zbiornika Brody Iłżeckie na rzece Kamienna nr 1 

uwzględniającego ryby naturalnie bytujące w tych wodach i uwzględniającego ryby 

pożądane przez wędkarzy opartego na rzetelnych badaniach ichtiologicznych.  

Wyniki głosowania: Za – 20, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 


