
W dniu 04 czerwca 2016 r. w Stanicy Wędkarskiej PZW obradował Zarząd Okręgu PZW w Radomiu wg 

następującego porządku: 

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 14 

maja 2016 roku. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 13 lutego 2016 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odznaczeo związkowych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Krzysztofa Solisa z funkcji Członka Prezydium i 

Wiceprezesa. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Członka Prezydium i Wiceprezesa Kol. Andrzeja 

Lipioskiego. 

7. Informacja w sprawie przetargu. 

8. Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w Kołach PZW. 

9. Przedstawienie informacji z działalności Okręgowej Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony 

Wód. 

10. Sprawy różne. 

11. Wolne wnioski. 

Zarząd Okręgu przyjął protokoły z posiedzenia nadzwyczajnego i zwyczajnego Zarządu Okręgu. 

Zatwierdzone zostały również wszystkie uchwały podjęte przez Prezydium. 

Po przeczytaniu protokołu z posiedzenia Okręgowej Komisji ds. Odznaczeo przyjęto uchwałę w 

sprawie nadania odznaczeo dla szczególnie zasłużonych członków  PZW. 

Następnie zrealizowano kolejne punkty porządku obrad. Podjęto uchwałę w sprawie odwołania Kol. 

Krzysztofa Solisa i powołania na jego miejsce Kol. Andrzeja Lipioskiego. Kol. Krzysztof Solis 

podziękował za dotychczasową współpracę i podał przyczyny uzasadniające swoją rezygnację. 

Zarząd Okręgu zapoznał się z rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż nieruchomości Urzędu 

Dozoru Technicznego w Warszawie zlokalizowanej w Radomiu. Przetarg wygrał Okręg PZW w 

Radomiu, który złożył ofertę nieco wyższą od ceny wywoławczej. 

Kol. Ireneusz Frydrych zapoznał zebranych z przebiegiem kampanii sprawozdawczej w kołach 

PZW. Dokonał również przeglądu wniosków podjętych w czasie Walnych Zebrao Sprawozdawczych, 

skierowanych do rozpatrzenia przez Władze Okręgu. 

W dalszej części obrad przedstawiono informację z działalności Okręgowej Komisji Zarybieniowej 

za okres od 1 stycznia 2016 roku do  - obecnie. Realizacja umów na użytkowanie rybackie obwodów 

przebiega w analizowanym okresie  bez zakłóceo. 

Sukcesem prac Komisji jest uzyskanie kolejnej już dotacji na dofinansowanie zadania pn. 

Odtworzenie, odbudowa i utrzymanie różnorodności biologicznej ryb z gatunków drapieżnych, 

dwuśrodowiskowych i reofilnych w obwodach rybackich Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1, 

Radomka nr 2 i Zagożdżonka nr 1 (…). Kwota udzielonej dotacji, po zakooczeniu zadania tj. na koniec 

2016 r.  wyniesie ponad 128000 złotych. 

Sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski: 

Ustalono, że  zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach PZW powinny odbyd się do kooca br. 

Po analizie opublikowanych na stronach internetowych  kontrowersyjnych opinii,  agresywnych 

komentarzy i innych materiałów zawierających insynuacje, tzw. półprawdy czy wręcz oszczerstwa  -



Zarząd Okręgu wyraził zgodę na pociąganie do odpowiedzialności karnej i organizacyjnej osób 

publikujących na stronach internetowych treści zawierające pomówienia, znieważeniaoraz 

rozpowszechniających nieprawdziwe, wprowadzające w błąd informacje mające na celu wyrządzenie 

szkody innym osobom lub wizerunkowi Okręgu PZW w Radomiu. Ściganie przestępstw nie wyklucza 

możliwości dochodzenia roszczeo w drodze cywilnej, za naruszenie dóbr osobistych. 

 Każdy, kto pełniąc funkcje społeczne czuje się pomówiony, może żądad zaniechania niedozwolonych 

działao, a także usunięcia ich skutków. Ponadto może żądad złożenia oświadczenia odpowiedniej 

treści i w odpowiedniej formie, a także naprawienia wyrządzonej szkody. 

Zaznaczono przy tym, że istnieje techniczna i prawna możliwośd zlecenia ujawniania autorów 

wpisów, pomimo tego , że ich autorzy są przekonani o swojej anonimowości, a tym samym 

bezkarności. 

Kol. Ryszard Głód poruszył sprawę sędziowania i wynagradzania sędziów. Wnioski w tej sprawie 

należy złożyd do Komisji ds. Budżetu celem rozpatrzenia i ewentualnego stosowania od kolejnego 

roku budżetowego. 

 



 

 



 

 



 

 


