
PROTOKÓŁ NR 9/2022 

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA  „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU 

08.09.2022r 

    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 31.08.2022r. przedstawiają się następująco w banku  35977,56zł. W kasie 

665,63zł.Ilość członków koła 1221 osoby.  

Ad.3. 

 Kolega M. Maciejewski organizuje zawody na Osadniku w dniu 25.09.22r. 

W dniu 24.09.22r. zawody dla seniorów – zakończenie sezonu. W godzinach 7-13.30 metoda 

gruntowa koło ufunduje puchar za pierwsze miejsce i talon 150zł. oraz puchar za największą rybę. 

Uchwała nr35/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Puchar Prezesa Koła w dyscyplinie feeder 18.09.22r. koło ufunduje puchar za pierwsze miejsce i talon 

150zł. oraz puchar za największą rybę. 

Uchwała nr36/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Puchar Osadnika Karpiowy w dniach 14-16.10.22r. organizacja kolega P. Szeląg. 

Uchwała nr37/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Muchowe Mistrzostwa Koła organizuje P. Jeżyna wyjazd trzema autami koło funduje delegacje 

700km. 

Uchwała nr38/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 



 

Wniosek o zwrot zezwolenia na Osadnik pan Bogdan Schmidt 

Uchwała nr39/2022 

Wniosek odrzucony przy jednym głosie wstrzymującym. 

Ł. Lis – wniosek o wprowadzenie zasady no kill w roku 2023 dla gatunków ryb dotkniętych przyduchą. 

Uchwała nr40/2022 

Wniosek odrzucony przy trzech głosach wstrzymujących. 

Dla ryb nie ujęte w limitach ilościowych na Osadniku można zabrać 5kg. łącznie na dobę. 

Uchwała nr41/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Zmiana w punktach regulaminu Osadnika na rok 2023. 

c)karp wymiar ochronny do 35 i od 55cm. 

Uchwała nr42/2022 

Uchwała przyjęta przy trzech głosach przeciwnych. 

e) leszcz wymiar ochronny do 30 i od 50cm. 

Uchwała nr43/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

h) okoń zakaz zabierania. 

Uchwała nr44/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

i)amur wymiar ochronny do 50 i od 70cm. 

Uchwała nr45/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Jesiotr zakaz zabierania  

Uchwała nr46/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 



 Wniosek - Łukasz Lis znieść zakaz nęcenia przed wędkowaniem. 

Uchwała nr47/2022 

Wniosek odrzucony przy trzech  głosach wstrzymujących. 

Do włączenia w regulamin Osadnika na rok 2023r. 

- zakaz nęcenia przed wędkowaniem. 

- zakaz nęcenia surowym ziarnem. 

- limit zanęty 17l na dobę. 

Uchwała nr48/2022 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

Termin następnego zebrania ustala się na dzień  05.10.2022r. 

 

      SEKRETARZ                                                                       PREZES  

  Sławomir Pykacz                                                            Mariusz Grobel 


