
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 7 kwietnia 2019 roku 

     W niedziele 7 kwietnia o godzinie 

9:00 w biurze ZO PZW w Radomiu 

odbyło się posiedzenie Prezydium 

Zarządu Okręgu. W posiedzeniu PZO 

uczestniczyli: Sekretarz OKR kol. 

Mieczysław Kaim oraz Główny 

Księgowy BZO Robert Feliszewski. 

     Posiedzenie otworzył Prezes ZO 

PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura, 

przedstawił członkom Prezydium 

porządek obrad, porządek przyjęto jednomyślnie. Odczytano protokół z poprzedniego 

posiedzenia, do protokołu uwag nie wniesiono, został przyjęty jednomyślnie.  

 

W zakresie działalności finansowej omówiono: 

 Wydatki Okręgu za miesiąc marzec przedstawił Główny Księgowy, wydatki 

dotyczyły zakupu materiału zarybieniowego 

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące 

bieżących spraw Okręgu: 

 Omówiono projekt instrukcji obiegu poczty elektronicznej w biurze ZO PZW w 

Radomiu 

 Omówiono zasady funkcjonowania książki ewidencji wyjść w godzinach służbowych 

 Udzielono pełnomocnictwa Prezesowi Koła PZW nr 1 w Białobrzegach w celu 

realizacji projektu pn „zawody wędkarskie dla dzieci o Złota Rybkę 2019” 



 Rozpatrzono wniosek Zarządu Koła PZW nr 53 w Szydłowcu o nadanie odznaki 

Wzorowy Młody Wędkarz 

 Omówiono potrzebę ujednolicenia dokumentacji dla komisji egzaminacyjnych na 

kartę wędkarską powoływanych w kołach. Okręgowa komisja organizacyjna podejmie 

w tej sprawie odpowiednie działania i po przygotowaniu materiałów roześle je do kół. 

 Omówiono potrzebę przeprowadzenia szkolenia pracownika w zakresie archiwizacji 

dokumentów. 

 Rozpatrzono pozytywnie pismo Koła PZW nr 5 w Garbatce Letnisko w sprawie 

dofinansowania zakupu materiału niezbędnego do utwardzenia drogi dojazdowej do 

jeziora w Mozolicach.  

 Omówiono bieżąca korespondencję z ZG PZW 

 Omówiono otrzymane pismo w sprawie trudności w opłaceniu składek 

uzupełniających na wody Okręgu PZW w Radomiu przez wędkarzy spoza Okręgu. 

Udzielono odpowiedzi w w/w sprawie do ZG PZW 

 

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium Zarządu Okręgu podjęli następujące uchwały: 

- uchwała PZO nr 7/2019 – w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu poczty elektronicznej 

- uchwała PZO nr 8/2019 – w sprawie powołania Komendanta SSR powiatu radomskiego 

- uchwała PZO nr 9/2019 – w sprawie wprowadzenia książki ewidencji wyjść w godzinach               

służbowych 

- uchwała PZO nr 10/2019 – w sprawie nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz 

- uchwała PZO nr 11/2019 – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Na tym posiedzenie zakończono 

 



 

 


