
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 10 lutego 2018 roku 
 

     W sobotę 10 lutego o godz. 8
30

 w 

siedzibie Zarządu Okręgu w Radomiu przy 
ul. Bławatnej 6 A odbyło się posiedzenie 
Prezydium Zarządu Okręgu. W posiedzeniu 
uczestniczyli: Przewodniczący OKR kol. Jan 
Pszczoła, Przewodniczący OSK kol. 
Sławomir Sałaciński, Dyrektor BZO 
Grzegorz Gogół, Główna Księgowa Renata 
Szymanowicz protokołował Daniel 
Kowalski. 
 

Posiedzenie otworzył Prezes ZO kol. Antoni Chmura przedstawiając członkom PZO 
porządek obrad, który ostał przyjęty jednomyślnie. Członkowie Prezydium omówili 
następujące zagadnienia: 

 omówiono wydatki Okręgu za miesiąc styczeń 

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapoznał członków PZO z protokołem 
OKR z badania bilansu okręgu za rok 2017 

 Skarbnik ZO kol. Jacek Błędowski przedstawił projekt budżetu Okręgu na rok 2018 

 dokonano przeglądu uchwał przygotowanych do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu 
Okręgu 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

 
 
 
 
 



Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 10 lutego 2018 roku 
 
 O godz. 1000 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, któremu przewodniczył 
Prezes ZO kol. Antoni Chmura. Przedstawił on porządek posiedzenia, który został przyjęty 
jednomyślnie. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 9 grudnia 
2017 roku, do którego nie wniesiono uwag.  

 
 W zakresie działalności finansowej Okręgu członkowie Zarządu omówili następujące 
zagadnienia: 

 zatwierdzono wydatki Okręgu za miesiąc styczeń  

 po omówieniu przez Przewodniczącego OKR protokołu z badania bilansu Okręgu za rok 
2017 i omówieniu bilansu, członkowie Zarządu jednomyślnie zatwierdzili bilans Okręgu 
za rok 2017. 

  po omówieniu przez Skarbnika ZO założeń do budżetu Okręgu na rok 2018 członkowie 
Zarządu jednomyślnie zatwierdzili omówiony projekt budżetu  

 omówiono zasady tworzenia funduszu diet dla skarbników kół oraz działaczy Okręgu 

 omówiono zasady tworzenia funduszu diet dla osób pełniących funkcje społeczne we 
władzach i organach statutowych Okręgu 

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżącej 
działalności Okręgu: 

 Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosław Łoziński przedstawił członkom Zarządu 
propozycję wniesienia zmiany w uchwale własnej Zarządu Okręgu nr 27/2017 z dnia 14 
października 2017. Zmiana ta miałaby dotyczyć podniesienia wymiaru ochronnego dla 
okonia w czasie rozgrywania zawodów spinningowych - zgodnie z wytycznymi 
Regulaminu Zawodów Wędkarskich PZW. 

 omówiono wniosek koła PZW nr 11 w Lipsku, na udzieleni pełnomocnictwa 
upoważniającego przedstawicieli Koła do złożenia oferty oraz realizację zadania 



publicznego - Ochrona i promocja zdrowia przez promowanie wędkarstwa, rekreacji i 
sportu wędkarskiego wśród społeczności Miasta i Gminy Lipsko 

 omówiono potrzebę dokonania zmian w tabeli składek i opłat okresowych na rok 2018 
dotyczących osób niezrzeszonych w PZW chcących wędkować na wodach 
ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu. 

 w związku z organizacją biura w nowej siedzibie Zarządu Okręgu dokonano audytu 
sprzętu komputerowego. Audyt objął następujące obszary: mechanizmy 
bezpieczeństwa informatycznego, adekwatność parametrów sprzętu informatycznego 
do wymagań programów wykorzystywanych przez pracowników biura i działaczy oraz 
legalność posiadanego oprogramowania. 

 omówiono dotychczasowe zasady funkcjonowania obiegu dokumentów i 
funkcjonowania pracy biura i zalecono wprowadzenie zmian na wniosek Prezesa ZO, 
który zobowiązał Dyrektora biura do wprowadzenia obiegu dokumentów zgodnie z 
wydaną przez Zarząd Główny PZW instrukcją o obiegu i kontroli dokumentów.   

 
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
- Uchwała ZO nr 1/2018 - w sprawie  zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu 

- Uchwała ZO nr 2/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 

- Uchwała ZO nr 3/2018 - w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 na fundusz statutowy 

- Uchwała ZO nr 4/2018 - w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2018 

- Uchwała ZO nr 5/2018 - w sprawie rozliczenia kosztów stałych 

- Uchwała ZO nr 6/2018 - w sprawie funduszu diet 

- Uchwała ZO nr 7/2018 - w sprawie diet dla osób sprawujących funkcje społeczne 

- Uchwała ZO nr 8/2018 - w sprawie zatrudnienia Głównej Księgowej 

- Uchwała ZO nr 9/2018 - w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale własnej ZO 

- Uchwała ZO nr 10/2018 - w sprawie pełnomocnictwa dla Zarządu Koła nr 11 w Lipsku 

- Uchwała ZO nr 11/2018 - w sprawie zmian w tabeli składek i opłat okresowych      

 
Na tym posiedzenie zakończono. 


