
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w 

Radomiu w dniu 15 czerwca 2019 roku. 

     W sobotę 15 czerwca o godzinie 9:00 w biurze ZO PZW 

w Radomiu przy ul. Bławatnej 6 A odbyło się posiedzenie 

Prezydium ZO. W posiedzeniu PZO uczestniczyli 

Przewodniczący OKR kol. Jan Pszczoła, Przewodnicy Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. 

Sławomir Sałaciński,  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 wniesiono uwagę i zwrócono do poprawy, zostanie zatwierdzony 

na kolejnym posiedzeniu. Członkowie PZO omówili następujące zagadnienia:   

 omówiono projekty uchwał przygotowanych na posiedzenie ZO  

 omówiono wydatki Okręgu poniesione od ostatniego posiedzenia, z którymi Główny 

Księgowy BZO Robert Feliszewski zapoznał Członków Prezydium Zarządu Okręgu. 

 Daniel Kowalski omówił stan wykonania zarybień wód okręgu radomskiego. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 15 czerwca 2019 roku. 

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

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

Zatwierdzono protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia 8 grudnia 2018 roku.   

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące bieżące sprawy dotyczące 

Okręgu: 

 Omówiono propozycję obchodów 45-lecia powstania Okręgu PZW w Radomiu w 

roku 2020. 

 Omówiono potrzebę modernizacji slipu znajdującego się na terenie rybaczówki w m. 

Brudnów. 

 Przedstawiono informacje na temat zawarcia umowy w sprawie instalacji monitoringu 

na zb. Jagodno i Domaniów 

 Omówiono spotkanie z wójtem gminy Jedlnia Letnisko w sprawie współpracy oraz 

możliwości monitorowania zbiornika Siczki 

 Omówiono stan realizacji wdrożenia polityki ochrony danych osobowych w 

jednostkach terenowych Okręgu  

 Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego omówił potrzebę szkolenia 

członków sądów koleżeńskich kół oraz rzeczników dyscyplinarnych kół. 

 Omówiono stan wykonania wiosennego zarybienia wód Okręgu 

 Omówiono wydatki Okręgu związane z zakupem materiału zarybieniowego 

 Podjęto decyzję o wystąpieniu z porozumienia polsko-niemieckiego 



     W trakcie posiedzenia Członkowie Prezydium Zarządu Okręgu omówili i podjęli 

następujące uchwały: 

 Uchwała nr 16/2019 ZO w sprawie przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium 

Zarządu Okręgu. 

 Uchwała nr 17/2019 ZO w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej Okręgu PZW w 

Radomiu 

 Uchwała nr 18/2019 ZO w sprawie zatwierdzenia odznaczeń związkowych 

 Uchwała nr 19/2019 ZO w sprawie powołania klubu wędkarstwa feederowego 

 Uchwała nr 20/2019 ZO w sprawie ustalenia składu reprezentacji Okręgu na 

Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spławikowym, feederowym i spinningowym w 

roku 2019 

 Uchwała nr 21/2019 ZO w sprawie wprowadzenia zakazu połowu ryb na zbiorniku 

Topornia 

      Na tym posiedzenie zakończono. 

 


