
Posiedzenie Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 2 marca 2019 roku. 

    W Sobotę 2 marca o godzinie 9:00 w biurze 

ZO PZW w Radomiu odbyło się posiedzenie 

Prezydium ZO. W posiedzeniu PZO uczestniczyli 

Przewodniczący OKR kol. Jan Pszczoła, 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. Członkowie PZO omówili następujące zagadnienia:   

 

 Wydatki poniesione od ostatniego posiedzenia Zarządu, z którymi Główny Księgowy BZO 

Robert Feliszewski zapoznał Członków Prezydium Zarządu Okręgu. 

 Omówiono sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Komisji ds. Budżetu celem określenia 

wytycznych do preliminarza budżetowego. 

 Omówiono projekty uchwał 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 



Posiedzenie Zarządu Okręgu  

O godzinie 10:00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, któremu przewodniczył Prezes ZO kol. 

Antoni Chmura. Przedstawił on porządek Obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Odczytano 

protokół z ostatniego posiedzenia z dnia 8 grudnia 2018 roku, do protokołu uwag nie wniesiono, 

został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

W zakresie działalności finansowej omówiono następujące zagadnienia: 

 Omówiono roczne sprawozdanie finansowe ZO PZW w Radomiu za rok 2018 

 Przeznaczono zysk na fundusz statutowy 

 Omówiono projekt budżetu ZO PZW w Radomiu na rok 2019 

 Fundusz diet dla działaczy i skarbników kół pozostawiono na poziomie roku ubiegłego 

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące bieżące sprawy dotyczące Okręgu: 

 Sekretarz Zarządu Okręgu PZW w Radomiu kol. Beata Olejarz omówiła sprawę dotyczącą 

składek uzupełniających oraz rozprowadzania zezwoleń. 

 Prezes Zarządu Okręgu PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura omówił sprawę dotyczącą 

przygotowania i umieszczenia tablic przed terminem obowiązywania całkowitego zakazu 

połowu ryb w rejonie elektrowni w Świerżach Górnych. 

 Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód kol. Andrzej Lipiński omówił sprawę 

budowy improwizowanych sztucznych tarlisk przeznaczonych do zwodowania w wybranych 

zbiornikach wodnych. 



 Omówiono potrzebę utworzenia regulaminu elektronicznego głosowania uchwał Prezydium i 

Zarządu Okręgu. 

 Udzielono pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu BZO Robertowi Feliszewskiemu do 

składania deklaracji podatkowych w imieniu ZO 

 Podjęto współpracę  w zakresie obsługi prawnej biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu. 

 

     W trakcie posiedzenia Członkowie Prezydium Zarządu Okręgu omówili i podjęli następujące 

uchwały: 

 Uchwała nr 1/2019 ZO w sprawie przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu 

Okręgu. 

 Uchwała nr 2/2019 ZO w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu za rok 2018. 

 Uchwała nr 3/2019 ZO w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku za rok 2018 na fundusz 

statutowy. 

 Uchwała nr 4/2019 ZO w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Radomiu na rok 2019 . 

 Uchwała nr 5/2019 ZO w sprawie zatwierdzenia funduszu diet dla działaczy Okręgu i 

skarbników kół PZW w Radomiu na rok 2019. 

 Uchwała nr 6/ 2019 ZO w sprawie wysokości diet dla członków Polskiego Związku 

Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu 

PZW w Radomiu w roku 2019. 

 Uchwała nr 7/2019 ZO w sprawie rozliczania kosztów stałych Okręgu PZW w Radomiu w roku 

2019. 



 Uchwała nr 8/2019 ZO w sprawie zasad rozprowadzania znaków wartościowych składek 

ulgowych. 

 Uchwała nr 9/2019 ZO w sprawie zmiany terminu obowiązywania całkowitego zakazu 

połowu ryb na terenie strefy gromadnego zimowania ryb, ustanowionej w rejonie elektrowni 

w Świerżach Górnych. 

 Uchwała nr 10/2019 ZO w sprawie zniesienia zakazu połowu ryb na zbiorniku zaporowym 

Jagodno. 

 Uchwała nr 11/2019 ZO w sprawie zakazu połowu ryb w rejonie krześlisk (improwizowanych 

sztucznych tarlisk). 

 Uchwała nr 12/2019 ZO w sprawie odwołania kol. Grzegorza Kłosa z funkcji Komendanta 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radomskiego. 

 Uchwała nr 13/2019 ZO w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego głosowania 

uchwał Prezydium i Zarządu Okręgu. 

 Uchwała nr 14/2019 ZO w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska „Wólka Magierowa” 

w kwietniu 2019 roku.  

 Uchwała nr 15/2019 ZO w sprawie udostępnienia łowiska „Wólka Magierowa” do rozegrania 

zawodów wędkarskich.  

 Uchwała nr 16/2019 ZO w sprawie wydania pełnomocnictwa dla Głównego Księgowego 

Zarządu Okręgu.  

      Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 


