
W dniu 13.02.2016 roku w siedzibie Okręgu PZW w Radomiu odbyło się posiedzenie Zarządu 
Okręgu poprzedzone posiedzenie Prezydium.  

W posiedzeniu Prezydium ZO uczestniczyli członkowie PZO, Przewodniczący OKR kol. Jan 
Pszczoła, Sekretarz OKR kol. Mieczysław Kaim, Przewodniczący OSK kol. Adam Kosel oraz 
Przewodniczący Okręgowej Komisji budżetowej kol. Julian Kowalski.  

Omówiono projekty uchwał dotyczące m.in. spraw gospodarczych, finansowych i  
organizacyjnych regulujących działalnośd Okręgu w 2016 roku oraz zapoznano się ze sprawozdaniami 
Okręgowej Komisji budżetowej, Okręgowej Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód oraz 
sprawozdaniem Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 

Obradom Zarządu Okręgu przewodniczył Prezes kol. Antoni Chmura, który przedstawił 
zebranym porządek obrad.  

 Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i przyjęcia porządku obrad 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła zapoznał zebranych z protokołem z 
kontroli sprawozdania finansowego za rok 2015.  

Skarbnik Okręgu kol. Jacek Błędowski przedstawił i omówił zebranym propozycję planu 
budżetu na rok 2016.  

Odczytano propozycję Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Zarządu 
Okręgu.  

Omówiono zmiany w Regulaminie łowiska „Wólka Magierowa” zaproponowane i 
opracowane przez Okręgową Komisję ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód.  

Prezes Okręgu zapoznał członków Zarządu z pismem otrzymanym od Okręgu PZW w 
Rzeszowie , który to podjął uchwałę o zerwaniu umowy o wzajemnym dostępie do wód.  

W związku z powyższym Zarząd Okręgu podjął następujące uchwały: 
- uchwały finansowe regulujące działalnośd Okręgu 
- uchwałę sprawie zatwierdzenia uchwał PZO 
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 
- uchwałę  w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 na fundusz statutowy 
- uchwałę  w sprawie zmian w regulaminie łowiska  Wólka Magierowa obowiązujących w 2016 roku    
oraz wysokości opłat za korzystanie z łowiska 
- uchwałę w sprawie terminarza zawodów na łowisku Wólka Magierowa 
-uchwałę w sprawie wypowiedzenia porozumienia Okręgowi PZW w Rzeszowie dotyczącego 
wzajemnego honorowania składek  

W sprawach różnych Dyrektor Biura zapoznał zebranych o krokach jakie zostały poczynione w 

sprawie masowego śnięcia ryb na kanale zrzutowym ciepłej wody w Elektrowni w Świerżach Górnych. 

Na tym posiedzenie zakooczono. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


