
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w Radomiu w dniu 12 maja 2018 roku 

     W sobotę 12 maja o godz. 9:00 w siedzibie Okręgu 

przy ul. Bławatnej 6 A w Radomiu obyło się 

posiedzenie PZO w którym uczestniczyli członkowie 

PZO, Przewodniczący OKR kol. Jan Pszczoła, 

Dyrektor biura ZO Grzegorz Gogół, Główny Księgowy 

biura ZO Robert Feliszewski. Posiedzenie otworzył 

Prezes ZO kol. Antoni Chmura, przedstawił on 

porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. 

Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia, do 

protokołu uwag nie wniesiono, został on przyjęty 

jednomyślnie. W zakresie działalności finansowej Okręgu omówiono wydatki poniesione w miesiącu 

kwietniu, głównie były to wydatki związane z zakupem materiału zarybieniowego. 

 

 W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżących spraw 

Okręgu: 

 rozpatrzono wnioski złożone przez Koła PZW Nr 23 Ikar Radom oraz nr 47 MPK Radom w 

sprawie nadania odznak Wzorowy Młody Wędkarz 

 rozpatrzono wniosek OKS w sprawie składów reprezentacji Okręgu na Mistrzostwa Polski w 

roku 2018 

 rozpatrzono kandydaturę kol Wiktora Świerczyńskiego na Komendanta Powiatowego SSR w 

Szydłowcu 

 ustalono terminy udostępnienia dla wędkarzy łowiska Wólka Magierowa w miesiącu czerwcu 

 omówiono etapy opracowania i wdrożenia polityki ochrony danych osobowych w Okręgu 

zgodnie z RODO 



 omówiono notatkę otrzymaną z ZG PZW w sprawie przeprowadzonych kolejnych rozmów w 

siedzibie Delegatury UOKiK w Bydgoszczy 

 omówiono pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie 

zgłoszenia zaobserwowanych śnięć ryb na zbiorniku Borki w Radomiu. 

 Prezes ZO poinformował członków PZO o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia 

odwołania Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego w sprawie powstałej 

szkody w środowisku w związku z funkcjonowaniem hydroelektrowni zbiornika Domaniów 

 omówiono działania Okręgu w zakresie ochrony wód w roku 2017 

 omówiono informacje nadesłane przez Zarząd Koła PZW nr 38 Warka Miasto w sprawie 

powołania i zasad funkcjonowania Wędkarskiego Klubu Sportowego „ Pilica Warka 38 „ 

 wyznaczono Wiceprezesa ds. organizacyjnych kol. Ireneusza Frydrycha do obsługi 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 38 Warka Miasto w celu 

wybrania Prezesa Koła.  

 omówiono rozstrzygnięcie konkursu Młodzieżowe Koło Roku 2017 

 Główny Księgowy biura ZO przedstawił informację dotyczącą rozliczenia skarbników kół ze 

sprzedaży znaków wartościowych na dzień 30 kwietnia. 

 
 

W trakcie posiedzenia członkowie PZO podjęli następujące uchwały: 

 

- Uchwała PZO nr 21/2018 - w sprawie nadania Odznaki Worowy Młody Wędkarz 

- Uchwała PZO nr 22/2018 - w sprawie zatwierdzenia składu osobowego reprezentacji Okręgu 

PZW w Radomiu na Mistrzostwa Polski w roku 2018 

- Uchwała PZO nr 23/2018  - w sprawie terminu udostępnienia dla wędkarzy łowiska Wólka 

Magierowa w miesiącu czerwcu 

- Uchwała PZO nr 24/2018 - w sprawie powołania kol. Wiktora Świerczyńskiego na Komendanta 

Powiatowego SSR w Szydłowcu 

- Uchwała PZO nr 25/2018 - w sprawie opracowania i wdrożenia polityki ochrony danych 

osobowych w Okręgu PZW w Radomiu 

Na tym posiedzenie zakończono. 


