
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 7 kwietnia 2018 roku 

   W sobotę 7 kwietnia o godz. 9:00 w 

siedzibie  odbyło się posiedzenie PZO, 

któremu przewodniczył Prezes ZO kol. 

Antoni Chmura. W posiedzeniu poza 

członkami Prezydium uczestniczyli : kol. 

Jan Pszczoła Przewodniczący OKR, 

Grzegorz Gogół Dyrektor biura ZO, Robert 

Faliszewski Główny Księgowy biura ZO 

oraz Daniel Kowalski pracownik biura ZO 

jednocześnie protokolant.  

Posiedzenie otworzył Prezes ZO przedstawiając członkom Prezydium porządek posiedzenia. 

Porządek przyjęto jednomyślnie. Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia PZO , do 

protokołu uwag nie wniesiono został on przyjęty jednomyślnie. W zakresie działalności 

finansowej okręgu omówiono wydatki za miesiąc marzec 2018.  Zakresie działalności 

organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżących spraw Okręgu: 

 

 Omówiono zmiany personalne na stanowisku Głównej Księgowej BZO. W związku 

ze złożoną rezygnacją z powodów zdrowotnych przez Panią Renatę Szymanowicz po 

przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych podjęto decyzje o zatrudnieniu na 

stanowisko Głównego księgowego pana Roberta Feliszewskiego. 



 W związku z odejściem kol Zbigniewa Wawszczyka, który pełnił funkcję Rzecznika 

Dyscyplinarnego Okręgu omówiono wniosek o powołaniu Krzysztofa Solisa do 

pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego 

 Omówiono rezygnację kol. Jerzego Krawczyka z funkcji Komendanta Społecznej 

Straży Rybackiej w Szydłowcu. 

 Omówiono uchwałę Zarządu Koła PZW nr 40 w Wierzbicy w sprawie zmiany składu 

osobowego komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską. 

 Omówiono terminy udostępnienia łowiska Wólka Magierowa w miesiącu maju br. 

 Omówiono zgodnie z uchwałą OZD tryb uzupełnienia składu Zarządu Okręgu. 

 Rozpatrzono kandydaturę kol. Sylwestra Swęda na Komendanta Społecznej Straży 

Rybackiej w Grójcu. 

 

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium podjęli następujące uchwały: 

- Uchwała PZO nr 13/2018    - w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu 

- Uchwała PZO nr 14/2018 - w sprawie rozwiązania umowy o prace z Główna Księgową  

- Uchwała PZO nr 15/2018 -  w sprawie zawarcia umowy o pracę z Panem Robertem 

Feliszewskim 

- Uchwała PZO nr 16/2018 - w sprawie odwołania kol. Jerzego Krawczyka z funkcji 

Komendanta SSR Powiatu Szydłowiec 

- Uchwała PZO nr 18/2018 - w sprawie zmian w składzie osobowym komisji 

egzaminacyjnej przy kole PZW nr 40 w Wierzbicy 



- Uchwała PZO nr 19/2018 -  w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska Wólka 

Magierowa w miesiącu maju 

- Uchwała PZO nr 20/2018 - w sprawie powołania kol. Sylwestra Swęda na Komendanta 

SSR Powiatu Grójec 

Na tym posiedzenie zakończono 


