Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 1 września 2018 roku
W sobotę 1 września 2018 roku w
siedzibie Okręgu PZW w Radomiu przy
ul. Bławatnej odbyło się posiedzenie
Prezydium Zarządu Okręgu, w którym
uczestniczyli członkowie PZO,
Przewodniczący OKR kol. Jan Pszczoła,
Dyrektor BZO Grzegorz Gogół oraz
Główny Księgowy 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 omówiono wydatki Okręgu za okres os 11.08.2018 do
30.08.2018 roku, Główny Księgowy poinformował o stanie członków na dzień 30 sierpnia,
który wynosi 12 tysięcy 441 członków.

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące
bieżącej działalności Okręgu:
 Wiceprezes ds. Organizacyjnych kol. Ireneusz Frydrych złożył wniosek w sprawie
rozszerzenia składu osobowego Okręgowej Komisji ds. Organizacyjnych,













zaproponował uzupełnienie składu o kol. Beatę i Olejarz i kol. Sylwestra Swęda.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie, podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
Zatrudniono pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko specjalisty
ds. sportu i organizacji
Omówiono wniosek Komendy Powiatowej Policji w Radomiu w sprawie przedłużenia
umowy użyczenia pomieszczenia w Domu Wędkarza w Brudnowie na potrzeby policji
wodnej do końca miesiąca września, członkowie Prezydium nie zgłosili uwag do
wniosku, umowę użyczenia przedłużono.
Omówiono pismo z Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie monitorowania ichtiofauny
rzecznej w latach 2017-2018 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego,
członkowie Prezydium wyrazili zgodę na przeprowadzenie planowanych badań na
wybranych ciekach do końca października br.
Omówiono przygotowania związane z podjęciem prac na zbiorniku Borki w Radomiu.
Wykonawca prac remontowych na zbiorniku pozostaje w stałym kontakcie z
Zarządem Okręgu, uzgodniono warunki odłowu ryb ze zbiornika do wykonania
których niezbędne są odpowiednie warunki atmosferyczne.
Omówiono pismo z Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowcu informujące o zakończeniu
prac remontowych i oddaniu w użytkowanie zbiornika zaporowego w Szydłowcu
Z prac okręgowych komisji problemowych omówiono:
1. organizację Ogólnopolskich Zawodów Feederowych Osób Niepełnosprawnych
rozegranych na łowisku Wólka, Magierowa,
2. przygotowania do V Memoriału Małgorzaty Wesołowskiej mającego odbyć się na
zbiorniku Jastrząb 9 września br
3. przygotowania do zawodów spławikowych dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu –
Wędkarskie Pożegnanie Wakacji 2018
4. skład reprezentacji Okręgu na zawodach spławikowych dla dzieci i młodzieży
strefy południowo-wschodniej, które odbędą się w dniach 15-16 września,
zawody organizuje Okręg PZW w Lublinie
omówiono stan realizacji wdrożenia RODO. Dokonano inwentaryzacji bazy danych
osobowych, opracowano klauzule informacyjne wraz z wzorami oświadczeń
wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzono
odpowiednie środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych,
opracowano politykę kluczy, przeszkolono członków Zarządu Okręgu, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, członków Zarządów Kół, Komisji
Rewizyjnych, członków Sądów Koleżeńskich, komisje egzaminacyjne na kartę
wędkarską oraz pracowników BZO.

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium podjęli następujące uchwały:
- Uchwała PZO nr 29/2018 - w sprawie rozszerzenia składu osobowego Okręgowej Komisji
ds. Organizacyjnych.
Na tym posiedzenie zakończono.

