
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 5.08.2017 r. 

     W sobotę 5 sierpnia o godz. 9:00 w biurze ZO w 

Radomiu przy ul. Bławatnej 10 odbyło się 

posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu, któremu 

przewodniczył Prezes ZO kol. Antoni Chmura. W 

posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący OKR kol. 

Jan Pszczoła oraz Główna Księgowa Pani Renata 

Jarosz. 

 

 

Posiedzenie otworzył Prezes ZO przedstawiając zebranym porządek obrad, który przyjęto 

jednomyślnie. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, w zakresie działalności 

organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżących spraw Okręgu: 

 Odczytano Postanowienie Prokuratury 

w sprawie umorzenia śledztwa w 

sprawie zniszczenia w świecie 

zwierzęcym w znacznych rozmiarach na 

zbiorniku w Domaniowie. Członkowie 

Prezydium ZO podjęli decyzję o złożeniu 

zażalenia na decyzję Prokuratury.  

 Członkowie Prezydium ZO omówili 

korespondencje otrzymaną z Zarządu 

Głównego w sprawie powołania przez 

Prezesa ZG kol. Dionizego Ziemieckiego komisji arbitrażowej i  wyznaczenia  terminu 

spotkania arbitrażowego w siedzibie ZG PZW w Warszawie na początku sierpnia br – sprawa 

niezmiennie dotyczy naruszenia granic Okręgu PZW w Radomiu przez Zarząd Okręgu PZW w 

Piotrkowie Trybunalskim . 

W związku z decyzją Prezydium Zarządu Głównego z dnia 27 lipca 2017 roku o wystąpieniu z 

wnioskiem do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym PZW o niezwłocznym 

wszczęciu postępowania w w/w sprawie 

http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/155332/60/posiedzenie_prezydium_zg_pzw__lip

iec_2017 

członkowie PZO PZW w Radomiu wyrazili swoje niezadowolenie z jednoosobowej decyzji 

Prezesa ZG zmieniającej decyzję Prezydium Zarządu Głównego w związku z czym nie 

uczestniczyli w posiedzeniu arbitrażowym uznając powołana przez Prezesa ZG komisję 

arbitrażowa za twór nie mający umocowania prawnego. W tej kwestii przedstawiciele ZO 

PZW w Radomiu złożyli stosowne pismo. 

 Omówiono treśd umowy przygotowanej  przez kancelarie prawną dotyczącej wykonania prac 

adaptacyjno-remontowych w nowej siedzibie Zarządu Okręgu przez wybraną komisyjnie  

firmę. 

 Zatwierdzono wydatki Okręgu za miesiąc czerwiec i lipiec 2017 

 Omówiono korespondencję, która wpłynęła do biura Zarządu Okręgu 

http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/155332/60/posiedzenie_prezydium_zg_pzw__lipiec_2017
http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/155332/60/posiedzenie_prezydium_zg_pzw__lipiec_2017


 Prezes ZO kol. Antoni Chmura poinformował zebranych o podpisaniu umowy na realizacje 

zadania „ Zwiększenie ilości ryb reofilnych i drapieżnych w ekosystemach wodnych obwodów 

rybackich Iłżanka nr 1, Krępianka Nr 1 i Zwolenka Nr 1 oraz ryb reofilnych i drapieżnych  w 

obwodzie rybackim rzeki Wisła Nr 2, zagrożonych w wyniku pogarszających się warunków 

środowiskowych i zmian zachodzących w ich siedliskach” 

 Zatwierdzono wniosek Nr 2/2017 Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży o rozszerzeniu 

składu komisji o kol. Pawła Skopka z Koła PZW Nr 23 Ikar Radom. 

Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały : 

- Uchwała Nr 23/2017 w sprawie zatwierdzenia wydatków Okregu za miesiąc czerwiec i lipiec 2017 

- Uchwała nr 24/2017 w sprawie zawarcia umowy na wykonanie robót adaptacyjno – remontowych 

w nowej siedzibie ZO przy ul. Bławatnej 6 

- Uchwała Nr 25/2017 w sprawie powołania kol. Pawła Skopka do składu osobowego Okręgowej 

Komisji ds. Dzieci i Młodzieży 

Na tym posiedzenie zakooczono. 

 


