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

     W sobotę 7 lipca 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, Główny 

Księgowy BZO Robert Feliszewski, 

protokołował Daniel Kowalski. 

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, przyjęto jednomyślnie. 

 W zakresie działalności finansowej Okręgu omówiono wydatki poniesione w miesiącu 

czerwcu, wydatki związane z bieżącą działalnością Okręgu oraz wydatki związane z zakupem 

materiału zarybieniowego są z godne z przyjętym na rok 2018 Budżetem ZO PZW w 

Radomiu. 

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące 

bieżących spraw Okręgu: 



 powołano komisję likwidacyjną do zapoznania się z zalegającymi od lat w magazynie 

rzeczami wybrakowanymi oraz zużytymi  

 omówiono potrzebę złożenia wniosków do Urzędu Pracy w sprawie pozyskania 

pracownika do działu sportu oraz stażysty do działu administracji. 

 omówiono pismo z ZG PZW w sprawie inwentaryzacji majątku ogólnozwiązkowego 

PZW 

 omówiono umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych między ZO PZW w 

Radomiu a ZG PZW 

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Organizacyjnej omówił projekt udzielenia 

odpowiedzi dla Kół na wnioski przez nie złożone na Walnych Zebraniach 

Sprawozdawczych.  

 w związku z podpisana umową dotyczącą montażu nadajników GPS w samochodach 

służbowych i rozpoczętym sezonem urlopowym samochody służbowe na czas urlopu 

pracowników BZO zostały przekazane pod nadzór Wiceprezesa ds. Zagospodorawania 

i Ochrony Wód 

 omówiono skład osobowy reprezentacji Okręgu na II Festiwalu w Krainie Lubelskich 

Ryb, zawody odbędą się w dniu 5 sierpnia 2018 roku w Stężycy  

 Główny Księgowy BZO przestawił członkom PZO stan rozliczenia Kół na dzień 

posiedzenia oraz podał aktualny stan członków Okręgu. 

 Przewodniczący OKR kol. Jan Pszczoła złożył na piśmie rezygnację z Delegata na Zjazd 

Okręgowy oraz z Delegata na Zjazd Krajowy. 

 

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium Zarządu Okręgu podęli następujące uchwały: 

- Uchwała PZO nr 26/2018   - w sprawie powołania kol. Jana Borucha na Administratora Bazy 

Danych członków Okręgu PZW w Radomiu w systemie Elektronicznej Centralnej Bazy PZW. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 


