
Posiedzenie Prezydium Okręgu PZW w Radomiu w dniu 2 lutego 2019 roku. 

                                                                                                          W Sobotę 2 lutego o godzinie 9:00 w 

biurze ZO PZW w Radomiu odbyło się 

posiedzenie Prezydium ZO. W 

posiedzeniu PZO uczestniczyli 

Przewodniczący OKR kol. Jan Pszczoła, 

Prezes koła w organizacji w m. Zakrzew 

kol. Michał Pieczeniak, 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 poniesione za okres od 12 stycznia do 1 lutego 2019 roku, z którymi Główny 

Księgowy BZO Robert Feliszewski zapoznał Członków Prezydium Zarządu Okręgu. 

 Omówiono wnioski z posiedzenia Okręgowej Komisji ds. Budżetu w sprawie nie 

preliminowania środków budżetu na utwardzenie drogi na zbiorniku zaporowym Jagodno. 

 Omówiono projekt planu preliminarza budżetowego Okręgu. 



     W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące bieżące sprawy dotyczące Okręgu: 

 Rozpatrzono wniosek przedstawiony przez Wiceprezesa ds. Zagospodarowania i Ochrony 

Wód kol. Andrzeja Lipińskiego w sprawie szkolenia dotyczącego funkcjonowania Społecznej 

Straży Rybackiej. 

 Prezes Zarządu Okręgu PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura omówił wniosek w sprawie 

wniesienia poprawek do uchwały wprowadzającej zakaz połowu ryb w obrębie strefy 

gromadnego zimowania ryb w Wiśle, w rejonie elektrowni w Świerżach Górnych. 

 Omówiono stan przygotowań do I i II tury Mistrzostw Okręgu w wędkarstwie podlodowym. 

 Omówiono złożony wniosek przez Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Radomiu kol. Antoniego 

Chmurę w sprawie utworzenia stanowiska Komendanta Powiatu Miejskiego i Komendanta 

Powiatu Radomskiego. 

     W trakcie posiedzenia Członkowie Prezydium Zarządu Okręgu omówili i podjęli następujące 

uchwały: 

 Uchwała PZO nr 3/2019 – w sprawie powołania koła PZW „Rybaczek” w Zakrzewie. 

 Uchwała PZO nr 4/2019 – w sprawie składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską przy 

kole PZW nr 56 „Rybaczek” Zakrzew. 

 Uchwała PZO nr 5/2019 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu no kill (nie zabijaj) i catch 

and release (złów i wypuść) ustanowionego na zbiorniku Jagodno. 

 Uchwała PZO nr 6/2019 – w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w Biurze Zarządu 

Okręgu. 

 

     Na tym posiedzenie zakończono. 

 


