
Posiedzenie Zarządu Okręgu w dniu 8 grudnia 2018 roku 
 

      O godz. 10:30 rozpoczęło się posiedzenie 
Zarządu Okręgu, któremu przewodniczył 
Prezes ZO kol. Antoni Chmura. W 
posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Zarządu 
Zlewni w Radomiu Ryszard Wiosna, 
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i 
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, prezesi 
kół, pracownicy biura ZO. Prezes ZO 
przedstawił porządek posiedzenia, który 
został przyjęty jednomyślnie. Do protokołu z 
ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu z 

dnia 13 października 2018 roku wniesiono jedna uwagę, po zmianie protokół został przyjęty 
jednomyślnie. 

  
 
 
 
 
 W zakresie działalności finansowej Okręgu członkowie Zarządu omówili następujące 
zagadnienia: 

 zatwierdzono wydatki Okręgu za miesiąc listopad  

 Skarbnika ZO kol. Jacek Błędowski przedstawił stan wykonania budżetu okręgu na 
dzień 30 listopada br.  



 
 
 
 
 
W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące 
bieżącej działalności Okręgu: 

 Omówiono sytuację związaną z gromadzeniem się ryb w okolicy progu wodnego na 
rz. Wiśle w miejscowości Świerże Górne. W zaistniałej sytuacji postanowiono podjąć 
decyzję o ustanowieniu w tym miejscu zimowiska ryb. 

 omówiono zawarte porozumienia międzyokręgowe z okręgami: w Piotrkowie 
Trybunalskim, Kielcach, Katowicach i w Lublinie. 

 Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosław Łoziński przedstawił członkom 
Zarządu dwa wnioski, które wpłynęły do biura ZO: wniosek o powołanie Klubu 
Karpiowego Radom oraz wniosek o uzupełnienie składu Okręgowej Komisji ds. Dzieci i 
Młodzieży. 

 zatwierdzono kalendarz zawodów okręgowych na rok 2019 

 zatwierdzono skład reprezentacji Okręgu na Ogólnopolskie Zawody Podlodowe. 

 Zatwierdzono Regulamin rocznej oceny kół.  

 Członkowie zarządu wysłuchali sprawozdań z działalności za rok 2018 : Okręgowego 
Kapitanatu Sportowego, Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, Okręgowej Komisji 
ds. Zagospodarowania Wód, Okręgowej Komisji ds. Organizacyjnych i Okręgowej 
Komisji ds. Odznaczeń. 



 
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały: 
- Uchwała ZO nr 30 - w sprawie przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu 
Okręgu 
- Uchwała ZO nr 31 - w zatwierdzenia porozumień o współpracy w realizacji celów 
statutowych 
- Uchwała ZO nr 32 - w sprawie ustanowienia strefy ochrony gromadnego zimowania ryb 
- Uchwała ZO nr 33 - w sprawie powołania Klubu Karpiowego Radom 
- Uchwała ZO nr 34 - w sprawie zatwierdzenia kalendarza zawodów okręgowych na rok 2019 
- Uchwała ZO nr 35 - w sprawie uzupełnienia składu Okręgowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży 
- Uchwała ZO nr 36 - w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Okręgu PZW w Radomiu 
na Ogólnopolskie Zawody Podlodowe – Mistrzostwa Polski 2019 
- Uchwała ZO nr 37 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rocznej oceny kół 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 


