
Posiedzenie Prezydium ZO w dniu  01.07.2017 

   W sobotę 1 lipca 2017 roku w siedzibie Biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu przy ul. Bławatnej 10 odbyło się 

Posiedzenie PZO, w którym uczestniczyli: Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła, 

Dyrektor BZO Grzegorz Gogół, Główna Księgowa Renata Jarosz, protokołował Daniel Kowalski. 

 

Posiedzenie otworzył Prezes ZO kol. Antoni Chmura przedstawiając zebranym porządek obrad, który został 

zatwierdzony jednomyślnie. 

 

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżących spraw związanych 

z pracą Okręgu: 



 Dyrektor BZO Grzegorz Gogół zapoznał członków Prezydium ZO z raportem z badao przeprowadzonych 

przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmiosko Mazurskiego na populacji ryb ze zbiornika w 

Domaniowie. 

 Prezes ZO kol. Antoni Chmura i Skarbnik ZO kol Jacek Błędowski podpisali umowę partnerską z Eneą 

Wytwarzanie w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięd na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz 

pomocy celowej w zakresie zarybienia odcinka Wisły w Świerżach Górnych. 

 Dyrektor BZO zapoznał członków Prezydium z sytuacja mająca miejsce na zbiorniku zaporowym w 

Zwoleniu.  

 Wybrano wykonawcę robót adaptacyjno-remontowych przystosowujących nową siedzibę Biura ZO do 

wymogów budynku użyteczności publicznej. 

 Prezes ZO zapoznał członków Prezydium ZO z pismem otrzymanym z RZGW w Warszawie w sprawie 

gospodarowania wodą na zbiornikach w Domaniowie i Jagodnie. Pismo jest odpowiedzią na zażalenie 

złożone  w związku ze spuszczeniem wody na zbiorniku w Jagodnie. 

 Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód kol. Andrzej Lipioski poinformował członków 

Prezydium, iż wiosenna akcja zarybieniowa przebiegła według planu. 

 Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży poinformował zebranych o odbytym w dniu 28 czerwca 2017 roku 

posiedzeniu Okręgowego Kapitanatu Sportowego i przygotowaniach do IV Memoriału Małgorzaty 

Wesołowskiej. 

 Wiceprezes ds. Organizacyjnych kol. Ireneusz Frydrych zobowiązał dyrektora BZO do uzupełnienia danych 

i naniesienia zmian dotyczących Rejonów w zakresie informacji kontaktowych do Prezesów i Skarbników 

kół. 

 

Podjęto następujące uchwały: 

 Uchwała nr 20/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Koła PZW Nr 19 Syrenka 

Białobrzegi kol. Jarosława Pawlaka i Wiceprezesa Koła Nr 19 Syrenka Białobrzegi kol. Mariusza Pytki w 

celu realizacji projektu zawody dla dzieci i młodzieży ” Wakacje z Wędką” edycja 2017 realizowanego z 

funduszy Gminy Białobrzegi w ramach zadania” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” 

 Uchwała nr 21/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Koła PZW nr 11 w Lipsku  w zakresie 

przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizacje zadao publicznych w 2017 roku 

Na tym posiedzenie zakooczono. 


