
Posiedzenie Prezydium Okręgu PZW w Radomiu w dniu 10 listopada 2018 roku 

   W sobotę 10 listopada 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, pracownicy BZO Daniel 

Kowalski i Jacek Sławiński. 

Posiedzenie otworzył Prezes ZO PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura, przedstawił on 

porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Zapoznano się z protokołem z 

poprzedniego posiedzenia, do protokołu wniesiono szereg uwag, protokół skierowano do 

poprawy. 

 

W zakresie działalności finansowej Okręgu omówiono wydatki za miesiąc październik, z 

wydatkami poniesionymi w tym okresie członków Prezydium Zarządu Okręgu zapoznał 

Główny Księgowy BZO p. Robert Feliszewski. Wydatki w miesiącu październiku to przede 

wszystkim wydatki związane z realizacją jesiennych zarybień obwodów rybackich. W zakresie 

działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżących spraw 

Okręgu: 



 Omówiono bieżącą korespondencje spływającą do biura ZO 

 Omówiono porozumienia międzyokręgowe na rok 2019 

 Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosław Łoziński omówił przebieg konferencji 

Sportu zorganizowanej przez ZG PZW w Spale w dniach 23-24 października br, 

omówił on przewidywane zmiany w organizacji sportu wędkarskiego w roku 2019. 

Jednocześnie poinformował członków PZO o udziale przedstawicieli Okręgu w 

Konferencji Rady ds. Młodzieży ZG PZW w Nieborowie w dniach 23-25 listopada br. 

 Omówiono stan wykonania jesiennego zarybienia wód Okręgu 

 Omówiono założenia szkolenia skarbników Kół, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 

br. 

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła poinformował 

członków PZO o kontroli przez OKR rozliczenia znaków wartościowych za rok 2018.  

 

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium Zarządu Okręgu podjęli następujące uchwały: 

- Uchwała PZU nr 30/2018 – w sprawie powołania Komendanta SSR Powiatu Lipsko 

- Uchwała PZO nr 31/2018 – w sprawie obsługi zebrań sprawozdawczych w kołach 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 


