
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 13 stycznia 2018 roku 
 
                                                                    

       W sobotę 13 stycznia o godz. 
900 w nowej siedzibie Zarządu 
Okręgu w Radomiu przy ul. 
Bławatnej 6 A odbyło się 
posiedzenie Prezydium. W 
posiedzeniu uczestniczyli: 
Przewodniczący OKR kol. Jan 
Pszczoła, Przewodniczący OSK kol. 
Sławomir Sałaciński, Dyrektor BZO 
Grzegorz Gogół, protokołował 
Daniel Kowalski. Posiedzenie 
otworzył Prezes ZO kol. Antoni 
Chmura przedstawiając członkom 

PZO porządek obrad. Został on przyjęty jednomyślnie. Sekretarz ZO kol. Beata Olejarz 
odczytała protokół z ostatniego posiedzenia PZO z dnia 9 grudnia, wniesiono jedną uwagę do 
protokołu, po naniesieniu poprawki został on przyjęty jednomyślnie.  
 W zakresie działalności finansowej omówiono wydatki okręgu za miesiąc grudzień, 
natomiast w zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia 
dotyczące bieżących spraw związanych z pracą okręgu:  

 
 omówiono kandydaturę Pani Renaty Szymanowicz na stanowisko Głównej Księgowej 

Okręgu PZW w Radomiu 

 omówiono oferty firm na zakup regałów do archiwum  

 omówiono organizację pracy biura Zarządu Okręgu. 

 omówiono wniosek Okręgowego kapitanatu Sportowego, który został przedstawiony 
przez Wiceprezesa ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosława Łozińskiego dotyczącego 



zatwierdzenia składu osobowego reprezentacji Okręgu na zawody spinningowe z 
cyklu Grand Prix Polski 2018 (indywidualnie i teamy) 

 omówiono protokół z posiedzenia Okręgowego Kapitanatu Sportowego z dnia 10 
stycznia wraz z wnioskami z posiedzenia 

 omówiono wniosek reprezentantów okręgu w Mistrzostwach Polski Osób z 
Niepełnosprawnością Narządów Ruchu w dyscyplinie spławikowej, które odbędą się 
w dniach 27-29.04.2018r w miejscowości Wykrot 

 omówiono zmiany w składzie Okręgowej Komisji ds. dzieci i Młodzieży, Okręgowego 
Kapitanatu Sportowego oraz Okręgowego Kolegium Sędziowskiego. 

 rozpatrzono wniosek Koła Start Dęblin w sprawie umożliwienia zorganizowania 
zawodów wędkarskich na wodach naszego okręgu. 

 
W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium Zarządu Okręgu podjęli następujące uchwały: 
Uchwała PZO nr 1/2018  w sprawie zatwierdzenia wydatków Okręgu za miesiąc grudzień 
2017 r. 
Uchwała PZO nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Okręgu PZW w 
Radomiu do rozgrywek z cyklu Grand Prix Polski 2018 w wędkarstwie spinningowym. 
Uchwała PZO nr 3/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji kol. Beaty Olejarz z funkcji członka 
Okręgowego Kolegium Sędziowskiego oraz Przewodniczącej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży 
oraz powołania kol. Jarosława Ostrowskiego na Przewodniczącego Okręgowej Komisji ds. 
Dzieci i Młodzieży. 
Uchwała PZO nr 4/2018 w sprawie powołania kol. Ludwika Bzduszyńskiego na członka 
Okręgowego Kolegium Sędziowskiego. 
Uchwała nr 5/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji kol. Jacka Błędowskiego z funkcji zastępcy 
przewodniczącego i członka OKS. 
Uchwała nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia Kalendarza Zawodów Okręgowych na 2018 rok. 
Uchwała nr 7/2018 w sprawie wniosku do Zarządu Okręgu w sprawie zmiany w uchwale nr 
27/2017 z dnia 14.10.2017 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 


