
Posiedzenie Prezydium Okręgu PZW w Radomiu w dniu 12 stycznia 2019 roku 

             W sobotę 12 stycznia o godz. 9:00 

w biurze ZO PZW w Radomiu odbyło się 

posiedzenie Prezydium ZO. W posiedzeniu 

PZO uczestniczyli Przewodniczący OKR 

kol. Jan Pszczoła, Administrator Danych 

Osobowych kol. Jan Boruch, Dyrektor BZO 

Grzegorz Gogół, Główny Księgowy BZO 

Robert Feliszewski, pracownik działu GRW 

Daniel Kowalski, protokołował Jacek 

Sławiński. 

 

Posiedzenie otworzył Prezes ZO kol. Antoni Chmura , przedstawił członkom PZO porządek 

obrad, który przyjęto jednomyślnie. Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia, do 

protokołu nie wniesiono uwag, został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

 

 

 



W zakresie działalności finansowej Okręgu omówiono: 

 wydatki za okres od 8 grudnia do 12 stycznia , z wydatkami poniesionymi w tym 

okresie członków Prezydium Zarządu Okręgu zapoznał Główny Księgowy BZO Robert 

Feliszewski.  

 Omówiono wstępne założenia do budżetu na rok 2019 

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące 

bieżących spraw Okręgu: 

 Omówiono ustalenia z PGW Wody Polskie w sprawie montażu monitoringu wizyjnego 

nad zbiornikami Domaniów i Jagodno. 

 Omówiono propozycję zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW w Zamościu oraz 

Okręgiem PZW w Sieradzu.  

 Omówiono ofertę złożona przez towarzystwo ubezpieczeniowe w sprawie 

przedłużenia umowy ubezpieczenia wędkarzy Okręgu PZW w Radomiu od 

nieszczęśliwych wypadków. 

 Omówiono pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie oceny prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie zbiornika Domaniów , ocena Urzędu 

Marszałkowskiego jest pozytywna. 

 Omówiono zasady funkcjonowania ogólnopolskiej elektronicznej  bazy danych 

członków PZW w świetle jej funkcjonowania w kołach naszego Okręgu. 

Administratorem bazy i osoba odpowiedzialną za kontakt ze skarbnikami jest kol. Jan 

Boruch. 

 Rozpatrzono wniosek w sprawie powołania koła w Zakrzewie. 

 Wiceprezes ds. Sportu I Młodzieży kol. Jarosław Łoziński omówił wnioski z ostatniego 

posiedzenia Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Informacje dotyczyły spraw 

związanych z wytypowaniem kół technicznych obsługujących zawody okręgowe w 

roku 2019, pozytywnego rozpatrzenia prośby Klubu Sandacz dotyczącej objęcia 

patronatem zawodów spinningowych, wyznaczenia składów komisji sędziowskich na 

najbliższe zawody okręgowe. 

 Omówiono wniosek Prezesa ZO kol. Antoniego Chmury w sprawie budowy tarlisk na 

zbiornikach Domaniów i Jagodno 

 Omówiono zasady dystrybucji znaków Okręgów PZW w Piotrkowie Tryb. I Kielcach 

 Omówiono bieżącą korespondencje nadesłaną do BZO 



 

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium Zarządu Okręgu podjęli następujące uchwały: 

- Uchwała PZU nr 1/2019 – w sprawie zatwierdzenia porozumień z okręgami: Okręgiem PZW 

w Zamościu i Okręgiem PZW w Sieradzu 

- Uchwała PZO nr 2/2019 – w sprawie ubezpieczenia wędkarzy od nieszczęśliwych 

wypadków. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 


