
Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 14 października 2017 roku 

         W sobotę 14 października w Domu Wędkarza 

w Brudnowie nad Zalewem Domaniowskim odbyło 

się posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym 

uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej, członkowie Okręgowego Sądu 

Koleżeoskiego , Prezesi Kół oraz pracownicy BZO. 

 Obradom przewodniczył Prezes Zarządu 

Okręgu kol. Antoni Chmura , który zaproponował 

następujący porządek posiedzenia: 

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 10 czerwca 

2017 roku 

2. Zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu  

3. Podjęcie uchwały w sprawie składek na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązujących w 

2018 roku 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości udziałów dla kół w 2018 roku 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia kół , skarbników, przygotowania preliminarzy 

budżetowych na następny rok oraz walnych zgromadzeo kół. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb w 2018 roku 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę 

wędkarską. 

8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa ZO i Dyrektora BZO do 

prowadzenia rozmów w sprawie zawierania porozumieo międzyokręgowych. 

9. Sprawy różne. 

10. Wolne wnioski. 

    Zarząd Okręgu jednomyślnie przyjął protokół 

z ostatniego posiedzenia oraz jednomyślnie 

zatwierdził uchwały Prezydium ZO. Podjęto 

stosowna uchwałę – Uchwała Nr 23/2017 

Zatwierdzono propozycję wysokości składek 

członkowskich na ochronę i zagospodarowanie 

wód nizinnych Okręgu PZW w Radomiu. 

Zrezygnowano ze składki górskiej , będzie 

obowiązywała jedna składka na wody nizinne i 

górskie.  Podjęto w tej sprawie stosowną 

uchwałę – Uchwała Nr 24/2017 

W dalszej części posiedzenia zatwierdzono następujące uchwały: 

- Uchwała Nr 25/2017 – w sprawie zatwierdzenia wysokości udziałów dla kół w roku 2018 

- Uchwała Nr 26/2017 – w sprawie rozliczenia rocznego kół i skarbników, przygotowania preliminarzy 

budżetowych kół na rok 2018. 



 

     Następnie Sekretarz ZO kol. Beata Olejarz odczytała projekt uchwały dotyczącej zasad 

prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Radomiu w 2018 roku. Omawiając 

punkt po punkcie, prowadząc jednocześnie ożywioną dyskusje w tym temacie, członkowie Zarządu 

podjęli w tej sprawie stosowna uchwałę – Uchwała Nr 27/2017 . Najważniejsze zmiany na jakie 

należy zwrócid uwagę to przede wszystkim dopuszczenie wywozu przynęt środkami pływającymi lub 

innymi wspomagającymi urządzeniami technicznymi do 70 m na zbiorniku Domaniów –na 

pozostałych wodach okręgu został utrzymany zakaz wywożenia zanęt i przynęt. Następnie jeżeli 

chodzi o organizację zawodów wędkarskich na wodach Okręgu podjęto decyzję, iż wszystkie zawody 

rozgrywane na szczeblu Koła i na szczeblu Okręgu będą zawodami na żywej rybie poza zawodami 

podlodowymi. W związku z tym wymiary ryb obowiązujące w trakcie rozgrywania zawodów będą to 

wymiary ochronne obowiązujące w  RAPR, wyjątkiem jest okoo, który to zgodnie z zasadami sportu 

wędkarskiego ma mied wymiar 18 cm. Na zawodach podlodowych, które są zawodami na „bitej 

rybie” obowiązywad będą wymiary ryb zgodne z podjętą uchwał a Nr 27/2017 rok.  

Dyrektor BZO przedstawił projekt Regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w 

Kołach. Projekt został przyjęty i będzie obowiązywał komisje egzaminacyjne Kół. Podjęto w tej 

sprawie stosowną uchwałę – Uchwała Nr 28/2017, załącznikiem do uchwały jest treśd w/w 

Regulaminu oraz składy komisji egzaminacyjnych w poszczególnych Kołach Okręgu. 

Członkowie Zarządu Okręgu udzielili pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Okręgu kol. Antoniemu 

Chmurze oraz Dyrektorowi BZO Grzegorzowi Gogółowi do prowadzenia rozmów w sprawie 

zawierania porozumieo na rok 2018  z zainteresowanymi Okręgami PZW. 

W sprawach różnych omówiono: 

- w związku z decyzją o sprzedaży siedziby obecnego Biura Zarządu Okręgu znajdującego się przy ul. 

Bławatnej 10, Dyrektor BZO przedstawił ofertę biura nieruchomości „ Bracia Miklewscy” s.c. Firma  ta 

zajmuje się pośrednictwem w zakresie wyceny nieruchomości oraz ich sprzedaży posiadając wiedzę i 

kompetencję w prowadzeniu takich spraw. Dyrektor BZO przedstawił ofertę biura, która została 

omówiona i zaakceptowana przez członków Zarządu Okręgu. Zdecydowano powierzyd firmie „Bracia 

Miklewsy” s.c. sprzedaż nieruchomości przy ul. Bławatnej 10 – Uchwała Nr 30/2017 



- Pracownik BZO odpowiedzialny za 

zarybienia wód Okręgu Daniel Kowalski 

przedstawił aktualny plan zarybieo oraz 

omówił zarybienia zrealizowane 

- Główna Księgowa BZO Renata Jarosz 

przedstawiła program szkolenia skarbników i 

przewodniczących komisji rewizyjnych kół. 

Szkolenie przewidziano na dzieo 18 listopada. 

Sekretarz ZO kol. Beata Olejarz poprosiła aby 

szkoleniem objęto również Prezesów kół, 

ponieważ sprawują oni bezpośredni nadzór nad pracą skarbnika i jednocześnie ponoszą wspólnie ze 

skarbnikiem odpowiedzialnośd materialną. Szkolenie skarbników jest obowiązkowe, obejmie ono 

między innymi omówienie zasad rozprowadzania znaków wartościowych i stosowania ulg w 2018 

roku, zasad przygotowywania preliminarzy budżetowych kół, przygotowywania miesięcznych 

raportów kasowych i rozliczania upominków przeznaczonych dla zwycięzców zawodów wędkarskich 

oraz prowadzenia dokumentacji finansowej koła. 

Na tym posiedzenie zakooczono. 

 

 

 


