
PROTOKÓŁ NR 6/2021 

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA  „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU 

02.09.2021r 

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 na dzień 31.08.2021r. przedstawiają się następująco w banku 42225,68zł. Ilość członków 

koła na dzień 31.08.21r. to 1314 osób.  

Ad.3. 

Wniosek Pana W. Sikory o zwrot wejściówki na Osadnik  

Uchwała nr 24/2021 

Uchwała odrzucona osiem osób przeciw jedna wstrzymująca. 

Wniosek Pani N. Jabłońska dofinansowanie 800zł. do Mistrzostw Polski Kobiet. 

Uchwała nr 25/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Zawody dla dzieci w dniu 11.09.21r. na Osadniku. Zbiórka o 8.00 trzy grupy wiekowe do lat 6, od 7-

11lat. I 13-16 lat. 

Uchwała nr 26/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Wniosek dopuścić możliwość wędkowania na pompach w trakcie zawodów na Osadniku jeśli 

organizator wyznaczy teren zawodów. 

Uchwała nr 26/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Wniosek wyłączyć Pana Ł. Lisa z możliwości kontroli na Osadniku. 



Uchwała nr 26/2021 

Uchwała przyjęta cztery za cztery wstrzymujące. 

Wniosek Pana M. Olszak zawody na Osadniku dla członków PZW bezpłatnie z wyłączeniem cyklu 

Grand Prix.  

Uchwała nr 27/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Wniosek Pana G. Musiał feederowe zawody na Osadniku 24.10.21r. 

Uchwała nr 28/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Zmiany w regulaminie Osadnika  

Karp wymiar ochronny do 35cm i od 60cm. 

Uchwała nr 29/2021 

Uchwała odrzucona siedem osób przeciw jedna wstrzymująca. 

Leszcz wymiar ochronny do 25 i od 45cm. 

Uchwała nr 29/2021 

Uchwała przyjęta siedem osób za jedna wstrzymująca. 

Jaź i Kleń wymiar ochronny do 30 i od 40cm. 

Uchwała nr 30/2021 

Uchwała przyjęta siedem osób za jedna wstrzymująca. 

Szczupak i Sandacz wymiar ochronny do 60 i od 85cm. 

Uchwała nr 30/2021 

Uchwała przyjęta pięć osób za trzy przeciw. 

Limity połowowe 

Leszcz 2szt. na dobę pięć szt. na tydzień.  

Uchwała nr 31/2021 

Uchwała przyjęta siedem osób za jedna wstrzymująca. 

Płoć 3szt. na dobę 10szt. na tydzień.  

Uchwała nr 32/2021 



Uchwała przyjęta cztery osoby za cztery przeciw. 

Płoć 2szt. na dobę 10szt. na tydzień.  

Uchwała nr 33/2021 

Uchwała odrzucona cztery osoby za cztery przeciw. 

Prawo kontroli na Osadniku wykreślić Straż Miejską  

Uchwała nr 34/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Wniosek  do regulaminu Osadnika J. Sosik Wszelkie naruszenia regulaminu oraz zachowania 

powodujące niszczenie mienia Z.P. Puławy S.A. lub koła będą skutkowały pozbawieniem „zezwolenia” 

w roku bieżącym oraz brakiem możliwości wykupu zezwolenia co najmniej w roku kolejnym. Utrata 

zezwolenia nie skutkuje zwrotem opłaty. 

Uchwała nr 35/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Opłaty na rok 2022 normalna dla członków naszego koła 90zł. ulgowa dla członków naszego 50 zł. 

Osoby z innych kół 220zł. 

Uchwała nr 36/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Pomysł do przedyskutowania Pana S. Staronia o zarybianie Osadnika innymi rybami. 

Zawody dla emerytów i rencistów spławik, feeder przy minimum 10 osobach startujących. Koło 

ufunduje puchary i talony za trzy pierwsze miejsca.  

Uchwała nr 37/2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Termin następnego zebrania ustala się na dzień  07.10.2021r. 

 

      SEKRETARZ                                                                       PREZES  
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