
PROTOKÓŁ NR 9/2017 

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA  „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU 

06.09.2017r 

Porządek zebrania: 

    1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

    2. Finanse koła. 

    3. Wolne wnioski. 

Ad.1. 

Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.2. 

Finanse koła przedstawiają się w następujący sposób  26932,36 zł. w banku i  981,96 zł. w kasie stan 

na 01.09.17r. Kartę w naszym kole opłaciło 1603 osoby. 

Ad.3. 

Organizacja Pucharu Prezesa Zakładów Azotowych Puławy zawody odbędą się 01.10.17r. na Osadniku 

ZA dla metod spławik , karpiowa i feeder dla spinningu Osadnik i Wisła ze starorzeczami. Zbiórka o 

godz. 6.00 przy domku na Osadniku. Start metoda spinningowa 7.00 koniec zawodów 14.00. metody 

spławik, karpiowa  i feeder od 8.00 do 14.00. Sędzia M. Grobel. Grill po zakończeniu zawodów. 

Głosowanie nad rozdzieleniem feedera od method feeder na dwie oddzielne kategorie wędkowania 

w zawodach PPZA Puławy.  

Uchwała nr33/2017 

Uchwała odrzucona 1 osoba za, 2 wstrzymujące, 6 przeciw. 

Głosowanie nad połączeniem feedera i method feeder w jedną kategorie wędkowania w zawodach 

PPZA Puławy.  

Uchwała nr34/2017 

Uchwała przyjęta 6 za, 2 wstrzymujące, 1 przeciw. 

Opłaty na Osadnik ZA w roku 2018 ceny 180zł. 50zł. 22zł.  

Uchwała nr35/2017 

Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Wymiar karpia którego można pozyskać z Osadnika widełki 35-50cm.  

Uchwała nr36/2017 



Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Limit dobowy na Osadniku ZA od roku 2018 dla ryb karp, sandacz, szczupak 1szt na dobę łącznie. 

Uchwała nr37/2017 

Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Płoć z Osadnika ZA można zabrać trzy sztuki na dobę. 

Uchwała nr38/2017 

Uchwała odrzucona 1 osoba za 8 osób przeciw. 

Płoć z Osadnika ZA 5szt. na dobę wymiar ochronny do 15cm i powyżej 30cm. 

Uchwała nr39/2017 

Uchwała przyjęta 8 osób za 1 wstrzymująca. 

Maty karpiowe obowiązkowo na wyposażeniu karpiarzy  i innych metod gruntowych. 

Uchwała nr40/2017 

Uchwała odrzucona 4 osoby za 4 osoby przeciw w tym prezes jedna wstrzymująca. 

Dla łowiących na metody gruntowe zalecane posiadanie mat. 

Uchwała nr41/2017 

Uchwała przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. 

Puchar Prezesa Koła Azoty Puławy odbędzie się 08.10.17r. na zalewie Brody połączony z wycieczką 

jesienną. Rozegrana zostanie czwarta tura Spinningowego Grand Prix Koła Azoty Puławy. W Pucharze 

Prezesa jeden puchar dla zwycięzcy i za największą rybę plus bon o wartości 150 zł. wyjazd z pod hali 

MOSiR o godz. 5.00. 

Uchwała nr42/2017 

Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Propozycja zarybienia Osadnika ZA jesienią 600kg karp, 200kg szczupak, 200kg karaś, lin. 

Ostateczne ilości zostaną przyjęte na kolejnym zebraniu po zebraniu cen na poszczególne gatunki. 

Termin następnego zebrania ustala się na dzień  10.10.2017r. 

 

      SEKRETARZ                                                                       PREZES  

  Sławomir Pykacz                                                            Mariusz Grobel 




