
Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 11.02.2017 roku 

          W sobotę 11 lutego 2017 roku o godz.9:00 w siedzibie 

Okręgu przy ul Bławatnej odbyło się posiedzenie Prezydium 

ZO a następnie posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym 

uczestniczyli: Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

kol. Jan Pszczoła, Przewodniczący Okręgowego Sądu 

Koleżeoskiego kol. Adam Kosel, dyrektor Biura ZO Grzegorz 

Gogół, Główna Księgowa Renata Jarosz oraz protokółujący 

Daniel Kowalski. 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 11 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu 

Zarządu Okręgu dotyczących m.in. spraw organizacyjnych i finansowych regulujących działalnośd 

okręgu w roku 2017. 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjęto następujące 
uchwały: 
- zatwierdzono uchwały przyjęte na styczniowym posiedzeniu Prezydium ZO w tym uchwałę nr 
4/2017w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie łowiska Wólka Magierowa oraz uchwałę nr 
5/2017 w sprawie zatwierdzenia terminów udostępnienia łowiska „Wólka Magierowa” pod zawody 
sportowe. 
- zatwierdzono uchwały nr 7/2017w sprawie rozwiązania koła nr 45 Radpec, 8/2017 w sprawie 
rozwiązania koła nr 52 Ustronie i 9/2017 w sprawie rozwiązania koła nr 15 Nowe Miasto. 
 
W zakresie działalności finansowej : 
- przyjęto budżet Okręgu PZW w Radomiu na rok 2017 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
Okręgu za rok 2016.  
- podjęto uchwałę ZO nr 3/2017 w sprawie przeznaczenia zysku  za 2016 rok na cele statutowe oraz 
uchwałę nr 5/2017 w sprawie rozliczenia kosztów stałych Okręgu. 
 
W dalszej części posiedzenia Wiceprezes ds. Organizacyjnych kol. Ireneusz Frydrych zapoznał 
zebranych z protokołem  z ostatniego posiedzenia komisji organizacyjnej, w którym znalazły się m.in. 
informacje dotyczące niespełnienia przez Delegatów wybranych na Walnych Zgromadzeniach 
Sprawozdawczo- Wyborczych Kół  wymogów obowiązującej Ordynacji Wyborczej. W  związku z tym 
komisja przedłożyła Zarządowi Okręgu listę Delegatów, którzy nie posiadają 5 letniego stażu działania 
w strukturach PZW, są to koledzy: Mateusz Kozak, Piotr Szprendałowicz, Andrzej Bojarski, 
Przemysław Zawolski i Zbigniew Kalinowski.  
Realizując  Uchwałę ZG nr 152 z dnia 17 września 2016 r. Zarząd Okręgu podjął Uchwałę nr 10/2017 o 
wygaśnięciu mandatów w/w kolegów . Podjęciu tej uchwały sprzeciwił się kol. Piotr Szprendałowicz, 
który zażądał interpretacji prawnej przepisów Ordynacji Wyborczej. Według niego posiada on więcej 
niż 5 letni staż działalności w strukturach PZW będąc dwukrotnie wybranym Delegatem na Okręgowy 
Zjazd Delegatów. Wiceprezes ds. Organizacyjnych wyjaśnił mu, iż funkcję Delegata pełni się tylko w 
dniu, w którym odbywa się OZD czyli są to w jego przypadku dwa dni. Niestety nie przekonało to kol. 
Piotra Szprendałowicza, który podjął dośd burzliwą polemikę na ten temat. Dyskusje zakooczyła kol. 
Beata Olejarz stwierdzeniem, iż Zarząd Okręgu jest zobowiązany podporządkowad się uchwałom 
wyższego szczebla oraz Zarząd Okręgu nie jest od interpretowania przepisów prawnych i skoro kol. 
Szprendałowicz nie zgadza się z podjętą przez Zarząd Okręgu uchwałą wygaszającą jego mandat może 
on odwoład się do Zarządu Głównego PZW. Wygaszono również mandat Delegatom: kol. Januszowi 
Ciapale oraz kol. Bogdanowi Grzmilowi, który złożył rezygnację. 
 



Następnie omówiono materiały przygotowane na Okręgowy Zjazd Delegatów, które to Członkowie 
Zarządu Okręgu otrzymali wcześniej i mieli czas zapoznad się z ich treścią. Prezes Zarządu Okręgu kol. 
Antoni Chmura poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących sprawozdania z działalności Zarządu za 
ostatnia kadencję.  

Najwięcej uwag wnosił kol. Piotr Szprendałowicz zarzucając, iż 
pominięta została całkowicie działalnośd komisji ds. Kontaktów z 
Samorządami i Mediami a działania przez nią poczynione zostały 
przypisane innym komisjom. Niestety zapomniał o jednym, iż nie 
wystarczy zainicjowad działanie aby przypisad sobie sukces, należy je 
jeszcze doprowadzid do kooca. Te wszystkie działania, które zostały 
według kol. Piotra pominięte zostały wykonane przez członków 

innych komisji, pracowników Biura ZO oraz poszczególnych Członków Zarządu Okręgu. 
Do wypowiedzi kol. Szprendałowicza ustosunkował się kol. Andrzej 
Rodak, który zaapelował do niego o więcej skromności mówiąc, iż 
sprawozdanie z działalności ZO nie jest autopromocją czy tez 
propagandą. Zwrócił kol. Piotrowi uwagę na to, iż on sam włożył 
wiele pracy i serca w działalnośd Okręgu przez ostatnie 20 lat nie 
licząc na przywileje czy zaszczyty. Zwrócił też uwagę na to, iż 
przypisywanie sobie wszelkich zasług przez kol. Szprendałowicza jest 

nie na miejscu ponieważ jeżeli należy się do jakiejkolwiek komisji to z zasady należy w niej pracowad i 
jest to praca zespołowa a nie promowanie jednego jej członka. Koocząc kol. Rodak dodał, iż nie 
uważa za stosowne aby na każdej stronie sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu był opisany 
udział komisji ds. kontaktów z samorządami i mediami oraz jej wielki wkład w działanie Zarządu, nie 
ma w tym ani skromności ani rzetelnego spojrzenia, zwłaszcza, że kol. Szprendałowicz złożył po 2 
latach rezygnację z działalności w w/w komisji. (Uchwała 40/2015 z dnia 10 października 2015 r. w 
sprawie zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Okręgowej Komisji ds. Współpracy z 
Samorządami i Mediami) 

 
    W sprawach różnych Prezes ZO poinformował zebranych o 
zapowiedzianej kontroli warunków gospodarowania wodą przez 
hydroelektrownię w Wólce Domaniowskiej. Kontrolę prowadzid 
będzie RZGW w Warszawie. Przypomniał  również o mającym się 
ukazad artykule w Wiadomościach Wędkarskich dotyczącym 
zniszczenia ryb przez hydroelektrownię na zbiorniku Domaniów. 

  


