Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 13 października 2018 roku
O godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie
Zarządu Okręgu wraz z Prezesami Kół,
któremu przewodniczył Prezes ZO kol.
Antoni Chmura. Odczytano protokół z
poprzedniego posiedzenia z dnia 9 czerwca
br, do którego nie wniesiono uwag, został
on przyjęty jednomyślnie. Przedstawiono
porządek posiedzenia do którego również
nie wniesiono uwag.

W zakresie działalności finansowej Okręgu członkowie Zarządu Okręgu omówili następujące
zagadnienia:
 Główny Księgowy biura ZO przedstawił członkom Zarządu Okręgu wydatki
poniesione od ostatniego posiedzenia.
 Omówiono założenia rozliczania kół, skarbników, przygotowania preliminarzy
budżetowych na rok 2019
 Omówiono założenia w sprawie wysokości udziałów dla kół w roku 2019
 Skarbnik ZO kol. Jacek Błędowski przedstawił członkom ZO informację w sprawie
wykonania budżetu w roku bieżącym.
 podjęto decyzje w sprawie ustalenia wysokości składek na ochronę i
zagospodarowanie wód obowiązujących w roku 2019.

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące
bieżącej działalności Okręgu:
 omówiono uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Okręgu w miesiącu lipcu,
sierpniu i wrześniu, do podjętych uchwał uwag nie wniesiono.
 Wiceprezes ds. organizacyjnych Ireneusz Frydrych przedstawił członkom ZO
odpowiedzi Okręgowej Komisji Organizacyjnej oraz Okręgowej Komisji ds.
Zagospodarowania Wód na złożone przez Zarządy Kół wnioski z Walnych
Zgromadzeń , znaczna część wniosków została uwzględniona w przygotowanych na
rok 2019 zasadach prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach naszego okręgu.
 omówiono zasady zwołania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół za rok
2018, ustalono iż z chwilą rozliczenia się Skarbnika Koła z pobranych i
odsprzedanych znaków wartościowych Zarządy Kół mogą zwoływać Walne
Zgromadzenia Sprawozdawcze, które powinny się odbyć do końca roku.
 zatwierdzono zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW
w Radomiu w roku 2019. Członkowie Zarządu Okręgu uwzględnili wnioski wędkarzy
i w roku 2019 zbiornik Jagodno oraz zbiornik w Szydłowcu będą zbiornikami no kill złów i wypuść
 przedstawiono sytuację na zbiorniku Borki, który to zbiornik będzie spuszczony w
celu wykonania remontu. Ryba ze zbiornika w Borkach zostanie odłowiona i
przewieziona na wcześniej wytypowane zbiorniki. Pomoc w odłowach zaproponował
Radomski Klub Karpiowy o czym zebranych poinformował kol. Paweł Runowski.
Jednocześnie w akcje pilnowania, odłowu i transportu ryb będą zaangażowane PSR,
SSR oraz pracownicy biura ZO i działacze.
 poruszono sprawę naprawy i ewentualnego poszerzenia ogólnodostępnego slipu
znajdującego się na zbiorniku w Domaniowie, pomoc w pracach naprawczych
zaproponował kol. Grzegorz Pająk z Koła PZW 43 Kazanów. W związku z tym, iż
teren na którym umiejscowiony jest slip nie jest własnością Zarządu Okręgu PZW w
Radomiu zdecydowano o wysłaniu stosownego pisma do Państwowego Gospodarstwa
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, z chwilą otrzymania zgody slip zostanie
naprawiony.
 Przekazano informacje na temat trwających rozmów w sprawie zainstalowania
monitoringu na niektórych zbiornikach Okręgu, wystosowane zostały odpowiednie
pisma, po otrzymaniu odpowiedzi Zarząd Okręgu podejmie stosowne działania.
 omówiono nadesłana do biura ZO korespondencję :
- pismo nadesłane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie wód
zbiornika Chałupki Łaziskie
- pismo w sprawie nawiązania współpracy z Prof. Adamem Tańskim ( program TV
Kołowrotek) członkiem Rady Naukowej przy ZG PZW w sprawie promocji łowisk
naszego Okręgu
- pismo przysłane przez Okręg Mazowiecki jako odpowiedź na złożona przez Okręg
PZW w Radomiu propozycje podpisania porozumienia na rok 2019. Zarząd Okręgu
uznał warunki proponowane przez Okręg Mazowiecki za nie do przyjęcia i wyraziło
nadzieje na możliwość dalszych negocjacji.

W trakcie posiedzenia Zarządu Okręgu podjęto następujące uchwały:
- Uchwała ZO nr 22/2018 – w sprawie przedłożenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu
- Uchwała ZO nr 23/2018 – w sprawie rocznego rozliczenia kół i skarbników,
przygotowania preliminarzy budżetowych kół na rok następny oraz terminów rozliczeń w
roku 2019r,
- Uchwała ZO nr 24/2018 – w sprawie składek członkowskich na ochronę i
zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Radomiu na 2019 rok,
- Uchwała ZO nr 25/2018 – w sprawie zatwierdzenia wysokości udziałów dla kół w roku
2019r,
- Uchwała ZO nr 26/2018 - w sprawie: zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb,
obowiązujących w 2019 r,
- Uchwała ZO nr 27/2018 – w sprawie wprowadzenia zakazu połowu ryb na zbiorniku Borki
w Radomiu,
- Uchwała ZO nr 28/2018 – w sprawie wydania pełnomocnictwa dla koła PZW nr 20 w
Przysusze,
- Uchwała ZO nr 29/2018 – w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu połowu ryb na
zbiorniku Jagodno .

