
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 2.09.2017 

 

2 września o godz. 9:00 w Biurze Zarządu Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO PZW 

w Radomiu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu kol. Antoni Chmura, przedstawił on porządek 

obrad, który został przyjęty jednomyślnie. W posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła, Dyrektor BZO Grzegorz Gogół, Główna Księgowa BZO Renata 

Jarosz, protokołował Daniel Kowalski. 

        Zatwierdzono protokół z poprzedniego 

posiedzenia Prezydium ZO PZW w 

Radomiu. W zakresie spraw 

organizacyjnych omówiono następujące 

zagadnienia dotyczące bieżących spraw 

Okręgu: 

- rozpatrzono wniosek Koła PZW nr 47 MPK 

Radom w sprawie nadania Odznaki 

”Wzorowy Młody Wędkarz” dla kol. Pawła 

Sałacioskiego.  

- rozpatrzono wniosek w sprawie aktualizacji składów komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 

Kół Okręgu PZW w Radomiu. Przyjęto wzór zgłoszenia aktualizacji, które należy złożyd za 

pośrednictwem BZO PZW w Radomiu we właściwych Starostwach Powiatowych. 



- Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosław Łozioski  złożył sprawozdanie z ustaleo Okręgowego 

Kapitanatu Sportowego, którego posiedzenie odbyło się w dniu 29.08.2017 roku. Przedstawił on 

omawiane na posiedzeniu OKS zagadnienia, były to: 

 Zatwierdzenie protokół z poprzedniego posiedzenia OKS 

 Omówienie organizacji zwodów okręgowych do dnia posiedzenia OKS 

 Omówienie przygotowao do IV Memoriału Małgorzaty Wesołowskiej 

 Omówienie przygotowao do III tury Spinningowych Mistrzostw Okręgu 

 Omówienie sprawy Okręgowego Kolegium Sędziowskiego 

 Omówienie sprawy Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży   

 

- Omówiono analizę współpracy Kół w 

rejonach. Podjęto decyzje o 

kontynuowaniu pracy w rejonach z 

zakresie celów statutowych. W związku ze 

zmianą składu osobowego Zarządu Okręgu 

po Okręgowym Zjeździe Delegatów 

zmianie ulegli opiekunowie 

poszczególnych rejonów. Zmiany zostaną 

naniesione na stronę www.pzwradom.pl 

/zakładka rejony i koła. 

- rozpatrzono wniosek złożony przez kol. Łukasza Mosionka, członka Koła PZW nr 23 Ikar Radom. 

Złożył on wniosek do Prezesa ZO PZW w Radomiu kol. Antoniego Chmury  o objęcie przez Prezesa 

Honorowym Patronatem Ogólnopolskich Zawodów Feederowych osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Zawody te odbędą się 16 września 2017 roku w Wólce Gonciarskiej. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie. Prezes ZO PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura obejmie Patronatem 

Honorowym w/w zawody, zostaną ufundowane puchary i upominki za zajęcie 3 pierwszych miejsc.  

- Omówiono propozycje wysokości składek na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2018 w 

Okręgu Radomskim. Wysokośd składek nie ulegną zmianie. 

- Omówiono możliwośd pozyskania dla Okręgu PZW w Radomiu dodatkowego zbiornika. Prowadzone 

są rozmowy w w/w sprawie o czym będziemy informowali na bieżąco.  

- Pani Renata Jarosz, Główna Księgowa BZO PZW w Radomiu, przedstawiła sprawozdanie finansowe 

na dzieo 31.08.2017 roku. Przedstawiła przychody ze składek członkowskich, ze składek na 

zagospodarowanie i ochronę wód, sprzedaż składek na wody nizinne oraz przedstawiła stan członków 

na dzieo 31.08.2017. Stanowi to 101,8% preliminowanych przychodów Okręgu. Kondycja finansowa 

Okręgu na rok 2018 jest niezagrożona. 

- Prezes ZO kol. Antoni Chmura poinformował członków PZO o otrzymaniu odpowiedzi z WZMiUW  w 

Warszawie w sprawie statusu zbiorników wodnych w miejscowości Stanisławów i Chlewiska. Zgodnie 

z pismem WZMiUW zbiornik w miejscowości Stanisławów posiada status zbiornika hodowlanego w 

związku z czym Okręg PZW w Radomiu nie może rościd sobie praw do jego użytkowania. Natomiast 

http://www.pzwradom.pl/


jeśli chodzi o zbiornik Św. Jana w Chlewiskach to według dokumentacji WZMiUW nie jest to zbiornik 

przepływowy na cieku wodnym lecz jest to zbiornik na rowie melioracyjnym. 

  

- Wiceprezes ds. Organizacyjnych ZO PZW 

w Radomiu kol. Ireneusz Frydrych 

przedstawił relacje z zawodów dla dzieci 

zorganizowanych przez Koło nr 3 w 

Drzewicy. Relację z tych zawodów można 

Zbyczyc na stronie www.pzw.radom.pl w 

zakładce młodzież/imprezy młodzieżowe 

 

 

Podczas posiedzenia podjęto następujące Uchwały: 

- Uchwała nr 26/2017 w sprawie nadania Odznaki Wzorowy Młody Wędkarz 

- Uchwała nr 27/2017 w sprawie udostępnienie łowiska Wólka Magierowa 

- Uchwała nr 28/2017 w sprawie aktualizacji składu osobowego komisji na kartę wędkarską   

- Uchwała nr 29/2017 w sprawie aktualizacji rejonów Okręgu PZW w Radomiu 

- Uchwała nr 30/2017 w sprawie objęcia przez Prezesa ZO PZW w Radomiu Patronatem Honorowym 

Ogólnopolskich Zawodów Feederowych Osób Poruszających się na Wózkach Inwalidzkich. 

Na tym posiedzenie zakooczono. 

 

   

 


