
Posiedzenie Prezydium Okręgu PZW w Radomiu w dniu 11 sierpnia 2018 roku 

           W sobotę 11 sierpnia 2018 roku 

w siedzibie Okręgu przy ul. Bławatnej 6 

A w Radomiu  odbyło się posiedzenie 

Prezydium Zarządu Okręgu w którym 

uczestniczyli członkowie PZO, 

Przewodniczący OKR kol Jan Pszczoła, 

Dyrektor BZO Grzegorz Gogół oraz 

Główny Księgowy BZO Robert 

Feliszewski 

Posiedzenie otworzył Prezes ZO PZW w 

Radomiu kol. Antoni Chmura, przedstawił on porządek obrad, który został przyjęty 

jednomyślnie. Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia, do protokołu uwag nie 

wniesiono, protokół przyjęto jednomyślnie. 

    W zakresie działalności finansowej 

Okręgu omówiono wydatki za okres od 

7 lipca do 10 sierpnia br, z wydatkami 

poniesionymi w tym okresie członków 

Prezydium Zarządu Okręgu zapoznał 

Główny Księgowy BZO. W zakresie 

działalności organizacyjnej omówiono 

następujące zagadnienia dotyczące 

bieżących spraw Okręgu: 

 

 Wiceprezes ds. Organizacyjnych kol. Ireneusz Frydrych zapoznał członków Prezydium 

z przygotowanymi przez Okręgową Komisję Organizacyjną odpowiedziami na wnioski 

złożone przez Koła na Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczych Kół, zobowiązał 

Dyrektora BZO do przesłania odpowiedzi zainteresowanym kołom. 

Wszystkie złożone wnioski oraz odpowiedzi udzielone przez komisję zostaną 

omówione na posiedzeniu Zarządu Okręgu z prezesami kół w miesiącu październiku 

 Wiceprezes ds. Sportu I Młodzieży kol. Jarosław Łoziński omówił wnioski z ostatniego 

posiedzenia Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Przedstawił ocenę zawodów 

rozegranych do dnia posiedzenia oraz omówił przygotowania do V Memoriału 

Małgorzaty Wesołowskiej oraz przygotowania do Ogólnopolskich Zawodów Osób 

Niepełnosprawnych w wędkarstwie feederowym o Puchar Prezesa ZO PZW w 

Radomiu . 

Wiceprezes Łoziński zapoznał również członków Prezydium z pracami Okręgowej 

Komisji ds. Dzieci I Młodzieży oraz przygotowaniami do zawodów okręgowych dla 



dzieci do lat 16-sty – Wędkarskie Pożegnanie Wakacji, które mają odbyć się na 

zbiorniku Borki w Radomiu 

 omówiono bieżącą korespondencje nadesłaną do BZO 

 Prezes ZO kol. Antoni Chmura przedstawił członkom Prezydium wynik rozmowy z 

kandydatem na stanowisko w dziale sportu BZO 

 omówiono stan techniczny slipu na zbiorniku w Domaniowie i podjęto decyzje o 

poprawie jego stanu technicznego, jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność 

remontu instalacji elektrycznej urządzenia służącego do wodowania łodzi z terenu 

Domu Wędkarza w Brudnowie oraz wymiany linki w tym urządzeniu. 

 

W trakcie posiedzenia członkowie 

Prezydium Zarządu Okręgu podjęli 

następujące uchwały: 

 

 

 

 

- Uchwała PZU nr 27/2018 – w sprawie złożenia rezygnacji z mandatu Delegata na XXXI Krajowy 

Zjazd Delegatów 

- Uchwała PZO nr 28/2018 – w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska „Wólka Magierowa” we 

wrześniu 2018 r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 


