
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 9 czerwca 2018 roku 

      W sobotę 9 czerwca o godzinie 9:00 

w Sali konferencyjnej Domu Wędkarza 

w Brudnowie odbyło się posiedzenie 

PZO. W posiedzeniu uczestniczyli: 

Przewodniczący OKR kol. Jan Pszczoła, 

Przewodniczący OSK kol. Sławomir 

Sałaciński, Rzecznik Dyscyplinarny kol. 

Krzysztof Solis, Dyrektor BZO Grzegorz 

Gogół, Główny Księgowy Robert 

Feliszewski, protokołował Daniel 

Kowalski. 

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu kol. Antoni Chmura, przedstawił członkom PZO 

porządek obrad, porządek przyjęto jednomyślnie. Odczytano protokół z poprzedniego 

posiedzenia Prezydium, do protokołu wniesiono dwie poprawki. Członkowie PZO omówili 

następujące zagadnienia: 

 omówiono wydatki Okręgu za miesiąc maj 

 dokonano przeglądu uchwał przygotowanych do zatwierdzenia na posiedzeniu 

Zarządu Okręgu. 

 omówiono pisma, które wpłynęły do BZO 

 omówiono zakres wdrożenia RODO 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

 

 

 

 

 



Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 9 czerwca 2018 roku 

O godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, któremu przewodniczył Prezes 

ZO kol. Antoni Chmura. Przedstawił on porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. 

Po zapoznaniu się z protokołem z ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 10 lutego 

2018 roku protokół przyjęto bez wnoszenia uwag. 

W zakresie działalności finansowej Okręgu członkowie Zarządu omówili następujące 

zagadnienia: 

 Skarbnik ZO kol. Jacek Błędowski zapoznał członków Zarządu z wydatkami 

poniesionymi przez Okręg od ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu 

 Zatwierdzono wydatki Okręgu 

 

 

 

 



W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące 

bieżącej działalności Okręgu: 

 Wiceprezes ds. Organizacyjnych kol. Ireneusz Frydrych odczytał protokół z posiedzenia 

komisji organizacyjnej  

 omówiono wnioski z Walnych Zgromadzeń Kół 

 Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód kol. Andrzej Lipiński zapoznał członków 

zarządu Okręgu z pracami Okręgowej Komisji ds. Zagospodarowania Wód i przedstawił stan 

wykonania zarybień wód Okręgu  

 Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosław Łoziński omówił prace Okręgowego 

Kapitanatu Sportowego oraz Okręgowej Komisji ds. dzieci i Młodzieży 

 zatwierdzono skład osobowy reprezentacji Okręgu na Mistrzostwa Polski w wędkarstwie 

spławikowym 

 uzupełniono skład osobowy Zarządu Okręgu 

 Dyrektor BZO zapoznał członków zarządu z treścią pisma Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w sprawie szkody w środowisku spowodowanej działalnością hydroelektrowni w 

Wólce Domaniowskiej 

 Kol Ireneusz Frydrych omówił Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła nr 38 Warka 

Miasto, które odbyto w celu wyboru Prezesa Koła. 

 omówiono pismo z ZG PZW dotyczące pobierania opłat wpisowego – http://pzwradom.pl/wp-

content/uploads/2018/06/zwolnienie-z-wpisowego.pdf    

 omówiono pismo Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs w Radomiu w sprawie 

umożliwienia utworzenia na terenie Domu Wędkarza w Brudnowie sezonowego posterunku 

wodnego policji. Członkowie Zarządu Okręgu przychylili się do prośby Komendanta. 

 Sekretarz ZO kol. Beata Olejarz omówiła stan wdrożenia RODO w biurze ZO i kołach 

 uzupełniono składy komisji: Okręgowej Komisji ds. dzieci i Młodzieży oraz Okręgową 

Komisję ds. Zagospodarowania Wód   

 wrócono do tematu założenia monitoringu na zbiorniku Siczki oraz na zbiorniku Domaniów 

 przyjęto wniosek dotyczący zakupu i montażu nadajników GPS  samochodach służbowych. 

 

 

 

http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2018/06/zwolnienie-z-wpisowego.pdf
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W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 

- Uchwała ZO nr 12/2018 – w sprawie przedłożenia uchwał podjętych przez PZO 

- Uchwała ZO nr 13/2018 – w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz 

zabezpieczania pomieszczeń biura ZO 

- Uchwała ZO nr 14/2018 – w sprawie zatwierdzenia wniosków na odznaczenia  

- Uchwała ZO nr 15/2018 – w sprawie nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz 

- Uchwała ZO nr 16/2018 – w sprawie zatwierdzenia składu osobowego reprezentacji 

Okręgu PZW w Radomiu w Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym 

- Uchwała ZO nr 17/2018 – w sprawie uzupełnienia składu osobowego Okręgowej Komisji 

ds. Dzieci i Młodzieży 

- Uchwała ZO nr 18/2018 – w sprawie udostępniania dla wędkarzy łowiska Wólka 

Magierowa w lipcu i sierpniu 2018 

- Uchwała ZO nr 19/2018 – w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Okręgu  

- Uchwała ZO nr 20/2018 -  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Okręgowej Komisji 

ds. Zagospodarowania Wód 

- Uchwała ZO nr 21/2018 – w sprawie zakupu i montażu system w samochodach Okręgu 

PZW w Radomiu 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 


