
PROTOKÓŁ NR 6/2014 

Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA  „AZOTY” PUŁAWY ODBYTEGO W DNIU 

06.06.2014r 

Porządek zebrania: 

    1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

    2.Finanse koła.   

    3.Organizacja Otwartych Mistrzostw Puław dla Dzieci. 

    4. Wolne wnioski. 

Ad.1. 

   Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty jednomyślnie. 

Ad.2. 

  Finanse koła na dzień 05.06.2014r. przedstawiają się następująco w kasie 53,49zł. w banku 

34838,30zł. Ilość członków koła 1513 osób.  

Ad.3. 

Zawody dla dzieci odbędą się 29.06.14r. na terenie Osadnika ZA. O godz. 9.00 zbiórka i zapisy 

zawodników od 9.15. do 11.15 czas trwania zawodów. Na terenie basenu zostaną wręczone puchary 

w trzech grupach wiekowych za miejsca od pierwszego do szóstego. Na organizację koło przeznacza 

1000zł jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Uchwała nr29/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Ad.4. 

Zmiana dotycząca Osadnika będzie on w wykazie wód PZW Okręgu Lubelskiego nasze koło Azoty 

zostaje gospodarzem tego obiektu i jego użytkownikiem. 

Zarząd naszego koła wytypował osoby do medalu i odznaczeń związkowych są to: Jarosław Sosik - 

medal w rozwój wędkarstwa. 

Uchwała nr30/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Grzegorz Musiał srebrna odznaka oraz Mariusz Grobel złota odznaka z wieńcami. 

Uchwała nr31/2014 



  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Koło ufunduje startowe w  XI Maratonie Leszczowym w Lublinie na zalewie Zemborzyckim 

21.06.14r.w wysokości 20zł. za osobę dla wszystkich chętnych członków koła. 

Uchwała nr32/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Spławikowe Mistrzostwa Kobiet, Kadetów, Juniorów koło zaopatrzy zawodników w zanęty, przynęty 

na kwotę 300zł. na zawodnika dodatkowo delegacje plus wpisowe. 

Uchwała nr33/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Zawody w Kurowie dla dzieci 08.06.14r. Koło ufunduje startowe i dodatkowo 50 zł. na zanęty dla 

Staszak Aleksander. 

Uchwała nr34/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie.  

Koło Azoty ufunduje koszulki reklamujące w ilości 17szt. dla zawodników biorących udział w 

zawodach. 

Uchwała nr35/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie.  

Pomysł wynajęcia toalety na Osadniku ZA. 

Uchwała nr36/2014 

  -Uchwała odrzucona przy jednym głosie wstrzymującym.  

Zwolnić z opłat juniorów, kadetów (dzieci) na imprezach mistrzowskich koła. 

Uchwała nr37/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie.  

Powtórzenie Mistrzostw Koła Spinningowych dla juniorów w Janowcu na rzece Wiśle 15.06.14r. 

Uchwała nr38/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie.  

 

Z opłaty startowej na wycieczkach i imprezach naszego koła nie finansujemy napojów wyskokowych. 

 



Uchwała nr39/2014 

  -Uchwała przyjęta jednomyślnie. 

Informacja dla wędkarzy w sklepie pana Piotrowskiego rabat na zakupy wędkarskie 30% a powołując 

się na pana Witka Wajsa dodatkowo 10% upustu. 

Rynny wokół domku na Osadniku decyzja o ich zamontowaniu. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

   Termin następnego zebrania ustala się na dzień 03.07.2014r. 

 

      SEKRETARZ                                                                       PREZES  

  Sławomir Pykacz                                                            Mariusz Grobel 

 


