
  PROTOKÓŁ NR 4/2014 

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA  „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU 

04.04.2014r 

 

Porządek zebrania: 

    1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

    2.Finanse koła.   

    3.Zarybienie Osadnika ZA. 

    4.Organizacja wycieczki i Spinningowych Mistrzostw Koła . 

    5.Organizacja Federowych Mistrzostw Koła  

    6.Wolne wnioski.  

Ad.1. 

   Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.2. 

  Finanse koła na dzień 03.04.2014r. przedstawiają się następująco w kasie 434,03zł. w banku 

28512,44zł. Ilość członków koła 1095 osób.  

Ad.3. 

   Zarybienie Osadnika ZA karp 400kg,  karaś 100kg, 64kg szczupak, 110kg lin,  50kg płoć, 99kg okoń.  

 

Ad.4. 

   Wycieczka połączona z zawodami Spinningowymi Mistrzostwami Koła odbędzie się 18.05.14r. na 

zalewie Lubianka w miejscowości Starachowice. Koło ufunduje trzy puchary dla seniorów i trzy 

medale oraz puchary dla juniorów i  sześć bonów seniorzy oraz trzy bony juniorzy. Przejazd 

autokarem pokrywa koło. Ogłoszenia M. Grobel i G. Musiał. Wyjazd ul. Słowackiego przy sklepie Rapa 

godz.3.50 godz. hala MOSiR 4.00 godz. Opłata 10zł. od osoby. Zapisy na wycieczkę w sklepie Rapa do 

16.05.2014r. 

Uchwała nr15/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

 



Ad.5. 

Federowe  Mistrzostwa Koła odbędą się na Osadniku ZA. Dnia 11.05.14r. Zbiórka zawodników 5.00 

przy domku na Osadniku. Ogłoszenia G. Musiał. Koło funduje trzy puchary i trzy medale oraz bony za 

miejsca od 1do 6.  

Uchwała nr16/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Ad.6. 

Złagodzenie kary dla pana Andrzeja Michalika może wykupić zezwolenie na Osadnik ZA. W  roku  

2015. 

Uchwała nr17/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Wniosek pana Bartosiewicza o przekazanie łodzi naszego koła która znajduje się w ośrodku Skorupki 

na Mazurach panu Mantyce. 

Uchwała nr18/2014 

  -Uchwała odrzucona 7 osób głosowało przeciw zwrotowi naszej łodzi dwie wstrzymało się od głosu. 

Wniosek pani Natalii Jabłońskaiej o wsparcie startów w G.P Polski spławiku pięć startów po 200zł. tj. 

1000zł.  

Uchwała nr19/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Wniosek 300zł. na eksploatację łodzi (olej, itp.). 

Uchwała nr20/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Zakup 16 par woderów dla SSR po 125zł. sztuka. 

Uchwała nr21/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Zakup koszulek dla zawodników reprezentujących koło w zawodach wędkarskich 25sztuk 

Uchwała nr22/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Koło zorganizuje otwarte zawody połów na jedną wędkę wpisowe 20zł. pieniądze przeznaczone na 

startowe zostaną przeznaczone na Puławskie Hospicjum. 



Uchwała nr23/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Zakup tablic na Osadnik ZA. Wyznaczające tarliska ryb   

Uchwała nr24/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

   Termin następnego zebrania ustala się na dzień 09.05.2014r. 

 

      SEKRETARZ                                                                       PREZES  

  Sławomir Pykacz                                                            Mariusz Grobel 

 


