
   

          

 

  

         

       

         

       

 

       

 

                   

       

 

                

               

               

  

   

 

             

                  

             

  

   

               

      

  

  

PROTOKÓŁ NR 3/2018

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU

01.03.2018r

Porządek zebrania:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2 Finanse koła. .

3. Organizacja Podlodowych Mistrzostw Koła.

4 Wolne wnioski. .

Ad 1. .

Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednomyślnie.

Ad 2. .

Finanse koła przedstawiają się w następujący sposób 28582,51 zł. w banku i 863,95 zł. W kasie stan 
na 01.03.18r. Członków koła jest 335 osób.

Ad 3. .

Podlodowe Mistrzostw Koła odbyły się 25.02.18r. na j. Rogóźno opłata za licencję na łowisku 7zł

i obiad dla uczestników 15zł pokrywa koło. Puchary za trzy pierwsze miejsca plus największa ryba,

delegacja na auto dla sędziów i talony mistrzowskie za miejsca od 1do 6 funduje koło.

Uchwała nr3/2018

Uchwała przyjęta jednomyślnie.

Ad 4. .

Na Podlodowe Mistrzostw Okręgu zakwalifikowali się Marcin Kuta i Robert Pałka koło zapłaci 
startowe 100zł dwie osoby na całe zawody) i delegację na auto oraz przeznaczy po 150zł. na zanęty i

przynęty. W kategorii weteran wystartuje Andrzej Piekarski koło pokryje koszt startowego tj. 50zł.

Uchwała nr4/2018

Uchwała przyjęta jednomyślnie.

Wniosek o patronat Starosty Puławskiego nad zawodami nocnymi na Osadniku ZA. które odbędą się

07-08.07.18r. sprawą zajmie się Michał Olszak.

Uchwała nr5/2018

Uchwała przyjęta jednomyślnie. 



Informacja o szkoleniu na sędziów, które odbędzie się dnia 10.03.18r. w siedzibie Okręgu 

Lubelskiego. 

Koło Staw Lubartów prosi o udostępnienie Osadnika ZA. Na zawody w dniu 18.03.18r. w godzinach 

od 7.00-14.00 z jednej strony zbiornika. 

Uchwała nr6/2018 

Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Podlodowy Puchar Prezesa Koła w Sieciechowie w dniu 11.03.18r. Połów na jedną wędkę dowolną 

metodą . Zbiórka o 8.00 na łowisku zapisy w sklepie Centrum Wędkarskie przy ul. Piłsudskiego z 

dniem 09.03.18r. Koło ufunduje puchar za pierwsze miejsce i największą rybę oraz talon za zajęcie 

pierwszego miejsca w zawodach. 

Uchwała nr7/2018 

Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Podanie od p. Janusza Łuczyna o zwolnienie ze składki członkowskiej. Koło pozytywnie rozpatrzyło 

prośbę i pokryje składkę tj. 86zł. 

Uchwała nr8/2018 

Uchwała przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. 

Termin następnego zebrania ustala się na dzień  05.04.2018r. 

 

      SEKRETARZ                                                                       PREZES  

  Sławomir Pykacz                                                            Mariusz Grobel 

 

 




