
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 3 marca 2018 r  

    W sobotę 3 marca o godz 9:00 

odbyło się posiedzenie Prezydium 

Zarządu Okręgu, któremu 

przewodniczył Prezes ZO kol. 

Antoni Chmura. W posiedzeniu 

poza członkami Prezydium 

uczestniczyli: kol. Jan Pszczoła – 

Przewodniczący OKR, Dyrektor 

BZO Grzegorz Gogół, Główna 

Księgowa Renata Szymanowicz, 

protokołował Daniel Kowalski. 

Posiedzenie otworzył kol. Antoni Chmura przedstawiając członkom Prezydium  

porządek obrad. Porządek przyjęto jednomyślnie. Odczytano protokół z ostatniego 

posiedzenia, uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto jednomyślnie. W zakresie 

działalności finansowej Okręgu omówiono wydatki za miesiąc luty 2018 r. W zakresie 

działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżących spraw 

Okręgu: 

 

 Omówiono projekt wniosku dotyczący zmiany pozwolenia wodno prawnego na 

piętrzenie wód rzeki Radomki na stopniu czołowym zbiornika Domaniów. 

 Omówiono zasady współpracy z Kancelarią Prawną Radcy Prawnego Bogdana 

Królikowskiego w zakresie prowadzenia przez w/w kancelarię sprawy związanej ze 

złożeniem wniosku o zmianę pozwolenia wodno prawnego na piętrzenie wód rzeki 

Radomki na stopniu czołowym zbiornika Domaniów. 



 Odczytano i omówiono protokół oraz wnioski z posiedzenia Okręgowej Komisji ds. 

Zagospodarowania Wód. 

 Omówiono zmiany wniesione do Regulaminu łowiska Wólka Magierowa 

 Ustalono zasady oraz terminy udostępniania łowiska Wólka Magierowa w 

nadchodzącym sezonie. 

 Omówiono wniosek Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży dotyczący zakupu 

materiałów i pomocy niezbędnych w trakcie szkoleń młodzieży wędkarskiej oraz 

pomocnych w trakcie przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską. 

Zobowiązano Przewodniczącego Komisji do przedstawienia na najbliższym 

posiedzeniu Prezydium ZO ilości poszczególnych pozycji oraz całkowitego kosztu 

zamówienia. 

 Omówiono pismo nadesłane z Koła PZW Nr 7 Grójec w sprawie dofinansowania 

szkółki wędkarskiej działającej przy Kole w zakresie zakupu sprzętu potrzebnego do 

szkolenia młodzieży w zakresie dyscypliny rzutowej. Pismo zostało skierowane do 

rozpatrzenia przez Okręgową Komisję ds. Dzieci i Młodzieży. 

 

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium Zarządu Okręgu podjęli następujące uchwały: 

- Uchwała PZO nr 8/2018 – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kancelarii Prawnej 

Radcy Prawnego Bogdana Królikowskiego odnośnie zmiany decyzji dotyczącej piętrzenia wód 

rzeki Radomki na stopniu czołowym zbiornika wodnego Domaniów. 

- Uchwała PZO nr 9/2018 – w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z łowiska Wólka 

Magierowa 



- Uchwała PZO nr 10/2018 – w sprawie zmiany wymiarów ochronnych szczupaka i sandacza 

w  Regulaminie łowiska Wólka Magierowa 

- Uchwała PZO nr 11/2018 – w sprawie terminów udostępniania łowiska Wolka Magierowa 

do rozegrania zawodów wędkarskich i połowów metodą spinningową. 

- Uchwała PZO nr 12/2018 – w sprawie udostępniania łowiska Wolka Magierowa w miesiącu 

kwietniu 2018 roku 

 


