
PROTOKÓŁ NR 1/2021 

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA  „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU 

14.01.2021r 

 

 

Porządek zebrania: 

    1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

    2. Finanse koła. 

    3.Ustalenie diet dla skarbnika i gospodarza. 

    4. Wolne wnioski. 

Ad.1. 

   Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.2. 

  Finanse koła na dzień 31.12.2020r. przedstawiają się następująco w kasie 217,67zł. w banku 

8427,48zł. Ilość członków koła na dzień 14.01.21r. to 286 osób.  

Ad.3. 

Zaproponowano dla skarbnika 50 diet i 14 diet dla gospodarza. 

Uchwała nr 1/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Zezwolenie na Osadnik dla opiekuna z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach. 

Wychowankowie pod opieką będą mogli wędkować w Osadniku. 

Uchwała nr 2/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Kwota do wydania na dyscypliny sportowe w kole wzrosła do 4000zł. na każdą tj. feeder, spinning, 

karpiarstwo, spławik. 

Uchwała nr 3/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 



 

Komendant SSR Jarosław Sosik podał ilość strażników do zniżki w składkach członkowskich za 

przeprowadzone akcje patrolowe. Zniżka pełna dla trzech strażników i czterech opłata na wody 

nizinne plus dwóch policjantów którzy pomagali SSR. 

Uchwała nr4/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Na Osadniku w dniu 04.07.21r. odbędą się zawody w metodach gruntowych w czterech kategoriach 

wiekowych tj. do lat 18, od 18 do 55 lat, od 55 do 65 lat i powyżej 65 lat. Koło ufunduje talon 250 zł. 

za pierwsze miejsce cztery puchary w kategoriach wiekowych statuetka za największą rybę i carering. 

Dobrowolna wpłata  5 zł. na pokrycie kosztów sędziowania.  

Uchwała nr 5/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Podlodowe Mistrzostwa Koła odbędą się w lutym na j. Uściwierz. 

Dwie wejściówki na Osadnik na okaziciel będą posiadać po jednej Jarosław Sosik i Grzegorz Musiał. 

Uchwała nr 6/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży odbędą się na zakończenie roku szkolnego 20.06.2021r. na 

Osadniku ZA. 

Klubowe Mistrzostwa Polski w dyscyplinie Feeder trzy osoby dostaną dofinansowanie w wysokości 

1000zł. jako delegacja. 

Uchwała nr 7/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Sławomir Staroń na zawody Grand Prix dla dwóch osób po 800zł. 

Uchwała nr 8/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Termin następnego zebrania ustala się na dzień  28.04.2021r. 

 

      SEKRETARZ                                                                       PREZES  

  Sławomir Pykacz                                                            Mariusz Grobel 


