
PROTOKÓŁ NR 4/2013 

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA  „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU 

05.04.2013r 

 

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 04.04.2013r przedstawiają się następująco gotówka 23594,53zł. 

Kartę wędkarską na dzień 04.04.2013r opłaciło 961 osoby.  

Ad.3. 

- Organizacja wycieczki wiosennej nad zalew Majdan Zahorodyński połączonej z zawodami 

Spinningowe Mistrzostwa Koła oraz Grand Prix Koła w dyscyplinie spinningowej. Wyjazd autokaru 

dnia 12.05.13r. o godz.3.45 z ulicy Słowackiego przy sklepie Rapa i godz.4.00 z pod hali MOSiR. 

Ogłoszenia Grzegorz Musiał i Sławomir Pykacz. Sędzia Zdzisław Kajdan. Organizacja Jan Tomala i 

Sławomir Pykacz. Koszty przejazdu autokarem pokrywa koło. 

Koło funduje 3 puchary i medale za zajęcie miejsc od 1-3 oraz za GP Koła w spinningu  trzy puchary. 

Ustalono nagrody bony za miejsca od 1 do 6 o wartości: 

Miejsce pierwsze 150zł, drugie 120zł, trzecie 100zł, czwarte 80zł, piąte 60zł, szóste 40zł. Za 

Mistrzostwa Koła. Dla juniorów 1 puchar i trzy bony o wartości 100zł, 120zł, 100zł. 

  Uchwała nr15/2013 

  Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

- Organizacja Zawodów Federowych  Mistrzostw  Koła i 1- tury Federowe Grand Prix Koła zbiórka 

zawodników o godz. 4.45 na Osadniku ZA.  losowanie stanowisk godz. 05.00 , rozpoczęcie zawodów 

godz. 06.30 , zakończenie  zawodów godz. 13,30 , ważenie rybek i wręczenie pucharów i upominków 

oraz grill od godz. 14.00 .  



Koło funduje 3 puchary i medale za zajęcie miejsc od 1-3 

 Ustalono nagrody bony za miejsca od 1 do 6 o wartości:Miejsce pierwsze 150zł, drugie 120zł, trzecie 

100zł, czwarte 80zł, piąte 60zł, szóste 40zł. Sędzia i ogłoszenia G. Musiał  

  Uchwała nr16/2013 

  Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

- Mistrzostwa Spławikowe Koła rozpoczną się 19.05.13r. o godz. 7.00 na rzece Wiśle Wólka Profecka. 

W kategorii; seniorzy, kobiety, juniorzy. Sędzia Z. Kajdan G. Musiał. Ogłoszenia Grzegorz Musiał. 

Zapisy zawodników wył ącznie do dnia 16 maja (czwartek)  , u kolegi Sławomira Staronia w sklepie 

wędkarskim „Delfin” ul. Piaskowa. 

Koło funduje 3 puchary i medale za zajęcie miejsc od 1-3 w kategorii senior oraz jeden puchar w 

kategorii kobiet  i junior ponadto bony za miejsca od  1 do 3 o wartości 150zł. 120zl.  100zł. 

Ustalono nagrody bony za miejsca od 1 do 6 o wartości:Miejsce pierwsze 150zł, drugie 120zł, trzecie 

100zł, czwarte 80zł, piąte 60zł, szóste 40zł.  

  Uchwała nr17/2013 

  Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

 - Zwrot startowego w Grand Prix Spławikowym jest to pięć startów dla trzech osób w sumie kwota 

750zł. i dodatkowo wpisowe dla B. Łacek. 

  Uchwała nr18/2013 

  Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

- Prośba pana Nikodem Pacek w związku trudną sytuacja materialną ( inwalida) o dofinansowanie 

połowy opłaty za kartę  wędkarską to jest ulga w opłacie 80zł. pokrywa koło. 

Uchwała nr19/2013 

  Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

-  Wniosek z koła o udzielanie się wydzielonej grupy  policjantów do Starostwa.  

    Na tym zebranie zakończono. 

   Termin następnego zebrania ustala się na dzień 09.05.2013r. 

 

      SEKRETARZ                                                              PREZES  

  Sławomir Pykacz                                                   Mariusz Grobel 

 


