
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 6.11.2017 r. 

 W poniedziałek 6 listopada 2017 roku w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu, w którym uczestniczył Przewodniczący 

GKR kol. Jan Pszczoła, Dyrektor BZO Grzegorz Gogół, Główna Księgowa BZO Renata Jarosz, 

protokołował Daniel Kowalski. 

     Posiedzenie otworzył 

Prezes ZO kol. Antoni 

Chmura przedstawiając 

zebranym  porządek obrad, 

który został przyjęty 

jednomyślnie. Przyjęto bez 

wnoszenia uwag protokół z 

ostatniego posiedzenia PZO 

z dnia 14 października 2017 

roku. 

 W zakresie działalności finansowej omówiono wydatki okręgu za miesiąc październik, 

które w znacznej mierze objęły jesienne zarybienie wód Okręgu PZW w Radomiu.  

 



W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące 

bieżących spraw związanych z pracą Okręgu: 

 podsumowano działalność łowiska” Wólka Magierowa” za rok 2017. Główna 

Księgowa omówiła wynik finansowy łowiska po czym Dyrektor BZO przedstawił 

członkom Prezydium uwagi zgłaszane przez  użytkowników. Po długotrwałej dyskusji 

podjęto decyzję o dalszym funkcjonowaniu łowiska. Zostanie nieznacznie zmieniony 

Regulamin funkcjonowania łowiska „Wólka Magierowa” oraz zostanie ono 

udostępnione wędkarzom spoza naszego okręgu. Zmian w regulaminie dokona 

Komisja ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód na najbliższym posiedzeniu i 

przedstawi Zarządowi Okręgu do akceptacji.  

 Prezes Zarządu Okręgu kol. Antoni Chmura złożył sprawozdanie z obrad XXXI 

Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Spale w dniach 20-22 października 

2017 roku. Poinformował, iż Prezesem ZG PZW został kol. Teodor Rudnik z Okręgu 

PZW w Słupsku a z naszego okręgu wszyscy delegaci są w Zarządzie i organach ZG 

PZW. XXXI Krajowy Zjazd Delegatów przyjął Uchwałę Programową w sprawie 

kierunków działania PZW na lata 2017-2020.  

 Omówiono zmiany w składkach na rok 2018 w związku z uchwałami podjętymi przez 

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW 

 Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosław Łoziński zgłosił zapotrzebowanie na 

kupno agregatu prądotwórczego oraz namiotu o wymiarach 6m x 3m na potrzeby 

obsługi zawodów wędkarskich rangi okręgowej.  

 Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód złożył relacje z podsumowania 

pracy strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz relację ze spotkania Komendantów 

Powiatowych SSR. 

 Przewodnicząca Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży kol. Beata Olejarz 

poinformowała członków PZO o ostatnim w tym roku wyjeździe dzieci z okręgowych 

szkółek wędkarskich na zajęcia terenowe oraz zawody rzutowe, które odbyły się na 

stanicy wędkarskiej w Brudnowie. Poinformowała również o obecności gościa, który 

przyjechał na zaproszenie komisji okręgowej i uczestniczył w spotkaniu z 

najmłodszymi adeptami wędkarstwa a był nim Dariusz Ciechański z Okręgu PZW w 

Lublinie. 



 Ustalono termin posiedzenia Zarządu Okręgu, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego 

Sądu Koleżeńskiego wraz z prezesami kół na dzień 9 grudnia 2017 roku. 

 Ustalono zasady obsługi Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w kołach za rok 

2017 i dokonano przydziału członkom ZO obsługę poszczególnych kół PZW. 

 Wiceprezes ds. Organizacyjnych poinformował członków PZO o postępach w realizacji 

kalendarza wędkarskiego na rok 2017. 

 

Podjęto następujące uchwały: 

- Uchwała nr 32/2017 – w sprawie zatwierdzenia wydatków Okręgu za miesiąc październik 

2017          

- Uchwała nr 33/2017 – w sprawie obsługi Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach 

PZW w roku 2017 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 


