
 
PROTOKÓŁ  

Z WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA 

PZW „ AZOTY” PUŁAWY odbytego 12 listopada 2017r. 
 
Walne zgromadzenie odbyło się zgodnie  z ogłoszeniem w Restauracji Cienista 
w Puławach przy ul. ZIELONA 23 w godz. 945 – 1300 (Zał. Nr 1). 
Obecni wg załączonej listy obecności ( Zał. Nr 2). 
Zebranie swoja obecnością zaszczycili zaproszeni goście ( Zał. Nr 3):, 

1. Jerzy Leus - przedstawiciel Zarządu Okręgu, 
2. Bronisław Kowal – kierownik- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa. Starostwo Powiatowe w Puławach, 
 
Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW „ AZOTY” Puławy otworzył  prezes 
Koła Mariusz  Grobel, który przywitał przybyłych członków koła, oraz 
zaproszonych gości. 
Minutą ciszy uczczona została pamięć kolegów którzy odeszli z szeregów PZW 
w tym roku. 
Ad.2. 
Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prezes zaproponował kol. 
Arkadiusza Gajosa, którego obecni w wyniku głosowania jednogłośnie wybrali 
Przewodniczącym Zebrania. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Arkadiusz Gajos  podziękował za 
wybór i zaproponował następujący porządek obrad  który został przyjęty 
jednomyślnie. Na sekretarza zebrania  zaproponowano kol. Sławomira Pykacza, 
którego obecni w wyniku głosowania jednogłośnie wybrali na Sekretarza 
Zebrania. 
Ad.3. 
 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, przywitanie gości. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4.  Wręczenie odznaczeń związkowych. 
5. Wybór Komisji Mandatowej. 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
7.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
8. Sprawozdania władz koła: 

a. Zarządu Koła, 
b. Kapitana sportowego, 
c. Komendanta Społecznej Straży Rybackiej, 
d. Sądu Koleżeńskiego, 

           e.  Komisji Rewizyjnej. 
9. Przerwa 10 min. 



10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
11. Przedstawienie planu pracy, kalendarza zawodów. 
12. Przedstawienie projektu preliminarza budżetowego. 
13. Dyskusja. 
14. Przedstawienie i głosowanie na projekty uchwał i wniosków. 
15. Zamknięcie zebrania. 

      (Zał. nr 4): 
 

Ad.4. 
 
Wręczenie odznaczeń związkowych. Odznaczenia wręczył kol. Jerzy Leus – 
przedstawiciel Zarządu Okręgu oraz prezes Zarządu Okręgu. 
Odznaczeni zostali koledzy: 
-  Jarek Sosik – srebrna odznaka PZW, 
-     Sebastian Krawczyk - srebrna odznaka PZW, 
-  Grzegorz Musiał – medal zasłużony dla wędkarstwa                

Lubelszczyzny. 
      -     Bogusław Łacek – medal za zasługi w rozwój wędkarstwa. 
 

Ad.5. 
 
Do komisji mandatowej zaproponowano następujące osoby: 
- Zdzisław Kajdan, 
- Tomasz Solecki, 
- Mariusz Szczygieł, 
Komisję w w/w składzie walne Zgromadzenie wybrało przy jednym głosie 
wstrzymującym.(Zał. nr 5) 

 
Ad.6. 
 
Do komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby przekształcając 
komisję Mandatową : 
- Zdzisław Kajdan, 
- Tomasz Solecki, 
- Mariusz Szczygieł, 
Komisję w w/w składzie walne Zgromadzenie wybrało jednomyślnie. 
 
Ad.7.  
 
Z sali zgłoszone zostały następujące kandydatury do komisji Uchwał i 
Wniosków: 
- Michał Olszak, 
- Artur Iwon, 



-    Michał Maciejewski, 
Komisję w w/w składzie walne Zgromadzenie wybrało przy jednym głosie 
wstrzymującym. 
 
 
Ad.8. 
Sprawozdania władz koła. 
- Sprawozdanie  Zarządu  przedstawił Prezes Koła – Mariusz Grobel( Zał. 

Nr 6), 
- Sprawozdanie  Kapitana sportowego  przedstawił v-ce Prezes Koła – 

Grzegorz Musiał ( Zał. Nr 7), 
- Sprawozdanie  SSR  przedstawił komendant SSR – Jarosław Sosik 
     ( Zał. Nr 8), 
- Sprawozdanie  Sądu koleżeńskiego  przedstawił sekretarz SK – Andrzej 

Piekarski ( Zał. Nr 9), 
- Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej  przedstawił przewodniczący KR – 

Ireneusz Tomaszewski ( Zał. Nr 10). 
 
Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zebrania ogłosił 10 minut 
przerwy. 
 

       Ad.9. 
 

Przerwa 10 minutowa. 
 
Ad.10. 
Dyskusja nad sprawozdaniami. 
 
- Bronisław Kowal – przekazał sprzęt fotograficzny dla SSR na ręce kol. 

Jarka Sosika. Dziękował za współpracę z kołem i SSR oraz deklarował 
dalszą pomoc. 

    Jerzy Leus – podziękował za współpracę z kołem i SSR. 
    Mariusz Grobel – podziękował przedstawicielowi Starostwa oraz życzył 

dalszej owocnej współpracy. 
-  ???  Zdzisław  Mróz - zapytanie o toaletę na Osadniku ZA. 

Odpowiedź –  Mariusz Grobel – znaczne koszty wynajmu, brak możliwości   
            zweryfikowania kto korzysta z toy-toya teren Osadnika nie jest                                                                
zamknięty dla osób postronnych, sporne sprawy z ustawieniem. 
      -     pytanie z sali o wielkość opłat na Osadniku w 2018r 

- Mariusz Grobel – składki na wędkowanie w Osadniku nie zmieniają się 
w roku 2018r. 

-    wniosek - Zdzisław Kajdan – zabrał głos w sprawie zarybiania Osadnika.  
zakazać zabierania ryb po zarybieniu wszystkie gatunki przez okres 



jednego tygodnia.  
- wniosek - Józef Dobosz – wymiar lina na Osadniku  30cm.  

  
-  wniosek - Sebastian Krawczyk – do Okręgu PZW Lublin o organizację 

Mistrzostw Polski w dyscyplinie Fidder w roku 2019.       
- ? ? ?   Jarosław Sosik  – okres ochronny suma na wodach okręgu zostaje 

skrócony już od tego roku. 
- Odpowiedź – Jerzy Leus – obowiązujący okres ochronny na suma 

przypada na okres od 01.01.18r. do 31.05.18r. 
 
-    Informacja kol. Jerzego Leusa o decyzji Urzędu Marszałkowskiego w 

Lublinie o zniesieniu obrębu ochronnego na odcinku rzeki Wisły w 
Wólce Gołębskiej przy Tamie Wojskowej na wniosek koła PZW Dębiln 
Start. 

-    Informacja kol. Jerzego Leusa o pracy z młodzieżą w naszym okręgu 
organizowane będą obozy szkółki wędkarskiej tygodniowe lub 
dziesięciodniowe pod nadzorem kol. Dariusz Ciechański. 

-    Informacja kol. Jerzego Leusa - Okręg Lubelski podpisał na obecną 
chwilę porozumienia z dziewięcioma innymi okręgami. 

-    Działalność klubów i sekcji będzie nowy statut. 
-    Okręg zrezygnował z dzierżawy Majdanu Zahorodyńskiego. 
-    Środki przeznaczone na straż PZW to około 100000 zł. jest też sprzęt 

auta i łodzie. 
-    Uchwały ukazują się w sieci. 
-    Powstaje od rok 2018 nowy organ w miejsce RZGW. 
-    Nowy regulamin o przekroczeniach prawa w PZW. 

    ? ? ?   Andrzej Piekarski – zapytanie czy porozumienia dotyczą także wód    
krainy pstrąga i lipienia 
        - Odpowiedź – Jerzy Leus - odpowiedział tylko wody nizinne. 
 ? ? ?  Mariusz Szczygieł – jak przedstawia się sytuacja w zakresie przetargów  
na wody. 
        - Odpowiedź – Jerzy Leus – kończy się dzierżawa jeziora Krzczeń. Inne 
wody będą omawiane w roku 2018 z nowym organem który zastąpi RZGW. 
 
      -  Mariusz Grobel – informuje - lokal w pasażu przy ul.1000- lecia P.P. w 
którym siedzibę miało nasze koło został przeznaczony do innych celów od dnia 
31.12.2017r. 
    ? ? ?   Mariusz Szczygieł – pytanie o to ile można zabrać z Osadnika ryb 
drapieżnych w ciągu doby dotyczy sandacza, szczupaka i suma. 
    - Odpowiedź – Mariusz Grobel – jedną sztukę łącznie. 
? ? ?   Andrzej Lewandowski –ile można zabrać karasi srebrzystych z Osadnika 
w ciągu doby. 
    - Odpowiedź- Jarosław Sosik – zgodnie z regulaminem i koniecznie wpisać 



w rejestr łowiska. 
 
Ad.11.  
Przedstawienie planu pracy – Prezes koła ( Zał. nr 11 ). 
Przedstawienie planu kalendarza imprez sportowych na rok 2018 
przedstawia kol. Grzegorz Musiał. 

    
Ad.12. 
Preliminarz budżetowy przedstawił kol. Sebastian Krawczyk (Zał. nr 12). 
 
 Ad.13.  
Dyskusja 

 
Ad.14.  
 Komisja Uchwał i wniosków w oparciu o sporządzony protokół  
(Zał. nr 13) poddała pod głosowanie następujące uchwały i wnioski: 
- uchwała - przyjęcie preliminarza budżetowego i planu pracy na rok 

2018– przyjęto jednogłośnie. 
- Wniosek – Podniesienie wymiaru ochronnego na lina do 30cm od roku 

2019 na Osadniku ZA.       
             za 25, wstrzymało się 1. Wniosek przyjęty. 
- Wniosek –  wprowadzenie okresu ochronnego siedem dni na wszystkie 

zarybiane gatunki ryb w Osadniku ZA. 
             za 25, wstrzymało się 1. Wniosek przyjęty. 
- Wniosek –  wniosek do Zarządu Okręgu o organizację Mistrzostw Polski 

na jeziorze Dratów w metodzie Feeder.      
            za 25,  wstrzymało się 1 - Wniosek przyjęty. 
 
Ad.15. 
Zakończenie z Walnego Zgromadzenia. 
Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Koła 
Arkadiusz Gajos podziękował zebranym za uczestnictwo w obradach oraz 
życzył realizacji zgłaszanych wniosków  i sukcesów wędkarskich w 
rozpoczynającym się nowym sezonie wędkarskim. 
Głos zabrał także Prezes Koła kol. Mariusz Grobel dziękując za przybycie 
wszystkim członkom koła oraz zaproszonym gościom. 
Na tym zebranie zakończono. 
      
     Sekretarz         Przewodniczący 
Walnego Zebrania                                                      Walnego Zebrania 
 
Sławomir Pykacz       Arkadiusz Gajos 

 


