
P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

Komisji Uchwał i Wniosków spisany w dniu 24 maja 2015r
na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 102

„KOTLINA” w Lipowej

Komisja w składzie:  
-   Grzegorz Grabański przewodniczący
-   Leszek Szarmach członek

po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji, przedstawia pod głosowanie następujące projekty uchwał  i 
wniosków. Zaznacza się jednocześnie iż tracą swoją ważność wszystkie poprzednie uchwały Walne-
go Zgromadzenia Członków Koła.

UCHWAŁA NR 01
W oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej Koła (§70 pkt 4 Statutu PZŁ), oraz po zapoznaniu

się z sprawozdaniem finansowym związanym z działalnością Koła za sezon łowiecki 2014/2015
które wykazuje: 
- suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów w kwocie:  58 008,39zł
- suma przychodów i zysków w kwocie: 41 546,16zł
- suma kosztów i strat w kwocie: 37 859,31zł
- wynik finansowy brutto w kwocie:  3 686,85zł
- wynik finansowy netto w kwocie:  3 686,85zł 

która to kwota w całości przeznaczona zostaje na ochronę środowiska.
 Walne Zgromadzenie Członków Koła stwierdza, że przedłożone sprawozdanie finansowe 

sporządzone jest prawidłowo. W związku z tym zostaje przyjęte bez zastrzeżeń. 
(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 02
Walne Zgromadzenie Członków Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła (§70 pkt 5 Sta-

tutu PZŁ) przeprowadziło głosowanie nad udzieleniem poszczególnym członkom Zarządu absolu-
torium za okres działalności od 01 kwietnia 2014r do 31 marca 2015r.

Wyniki głosowania: 
-  Przewodniczący głosowało za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  1.
-  Łowczy głosowało za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  1, 
-  Skarbnik głosowało za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  1.
-  Sekretarz głosowało za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  1.

UCHWAŁA NR 03
Walne Zgromadzenie Członków Koła zatwierdza preliminarz budżetowy na rok gospodar-

czy 2015/2016.
 (Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)
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UCHWAŁA NR 04
Walne Zgromadzenia Członków Koła zgodnie z §65 pkt 4 Statutu PZŁ postanawia:
Prowadzenie księgowości Koła będzie zlecone firmie, uprawnionej do prowadzenia takiej działal-
ności. Wszelkie koszty związane z pełnieniem funkcji skarbnika będą rozliczane wg faktycznie po-
niesionych wydatków przez Skarbnika Koła .
Dojazdy i przejazdy realizowane będą na podstawie wystawionej delegacji. Jako środek transportu, 
Skarbnik może rozliczać samochód osobowy własny jako iloczyn faktycznie przejechanych kilome-
trów przez obowiązującą urzędową stawkę za przejechany 1 km 

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 05
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia: rozliczenie wydatków biurowych (kore-

spondencja, telefony, faksy itp.) odbywać się będzie jeden raz w roku na podstawie zestawienia po-
niesionych kosztów, książki korespondencyjnej i innych zakupów wg rachunków.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 06
Walne Zgromadzenie Członków Koła zgodnie z §53 pkt 9 Statutu PZŁ postanawia zwolnić 

z płacenia składek na rzecz Koła:
- Strażnika Łowieckiego Koła, 
- Skarbnika Koła,
- Łowczego Koła,
- prowadzącego stronę internetową naszego Koła Kol. Leszka Landowskiego,

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 07
Walne Zgromadzenie Członków Koła zgodnie z §53 pkt 8 Statutu PZŁ ustanawia:
a. miesięczną składkę członkowską do koła w wysokości: 20,00zł (roczna: 

12x20zł=240zł).   
b. Członkom naszego Koła, którzy ukończyli 70rok życia, udziela się 50% zniżki w płace-

niu składki na rzecz Koła (§181 pkt 2 Statutu PZŁ).  
c. karę za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracach gospodarczych, zebraniach, szkole-

niach i innych obowiązkowych spotkaniach na które jest wysłane zawiadomienie lub po-
wiadomienie indywidualne w wysokości - 50,00zł.

d. Członków naszego Koła, którzy ukończyli 70rok życia, zwalnia się z obowiązku wyko-
nywania prac gospodarczych w łowisku.

e. za niewyczyszczenie do 1 maja każdego roku paśnika(przekopanie, posypanie wapnem, 
lizawka), względnie nienaprawienie w określonym terminie, wstrzymuje się odstrzał na 
trzy miesiące (do 31 lipca danego roku). 

f. wartość kilometrówki myśliwych wg urzędowej stawki i faktycznie przejechanych kilo-
metrów (wg zestawienia przejechanych kilometrów + ewidencja przebiegu pojazdu).

 (Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 08
Walne Zgromadzenie Członków Koła ustanawia wysokość pogotowia kasowego na kwotę: 

3 000zł (trzytysiącezł).
(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)
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UCHWAŁA NR 09
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia: w przypadku ujemnego bilansu finanso-

wego w Kole, równomiernie obciążyć wszystkich członków Koła.
(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 10
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia: składki na rzecz koła i PZŁ regulowane 

będą w trzech ratach. Pierwsza (300zł, ulgowa 200zł) – do/względnie na WZCzK, druga (300zł, 
ulgowa 200zł) – na festynie, względnie na pierwszym polowaniu zbiorowym „HUBERTUS”, trze-
cia – na końcowym rozliczeniu sezonu łowieckiego koła. Nie zastosowanie się do powyższego, 
skutkować będzie sankcjami Statutowymi Koła i PZŁ ze skreśleniem z listy członka Koła włącznie.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 11
Zobowiązuje się Skarbnika Koła, iż przy wypłacaniu należności za dokonane zakupy mate-

riałowe od osób indywidualnych (np. rolników lub innych) należy dołączyć do rachunku wyciąg
z uchwały Zarządu Koła dotyczący konkretnej transakcji.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 12
Walne Zgromadzenie Członków Koła zgodnie z §36 pkt 1 ust. 2 oraz z  §74 pkt 2 Statutu 

PZŁ postanawia: wpisowe dla nowo wstępujących członków ustala się w wysokości do10 krotnej 
składki do PZŁ (tj. 3 000zł).

          (Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 13
Za środki trwałe i materiały będące w użytkowaniu Koła, czyni się materialnie odpowie-

dzialnym Łowczego Koła.
(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 14 
WZCzK zobowiązuje każdego członka Koła (wyjątek uchwała nr 07 pkt d) do przepracowa-

nia w ciągu roku gospodarczego na rzecz łowiska w ramach prac statutowych i ochrony środowiska
– minimum 20 godzin. Każdorazowe wykonywanie czynności, należy potwierdzić u Kierownika 
Rejonu. Ewidencja przepracowanych godzin prowadzona jest w rejonach przez kierowników rejo-
nów. Za nie przepracowane godziny (również za nie przekazanie kier. rejonu zestawienia przepraco-
wanych godzin do 31. 01 kr) zostaną naliczone kary wg obowiązujących stawek (pismo ZW PZŁ w
Bydgoszczy z dnia 10.12.1997r.). Powyższe nie dotyczy członków Zarządu Koła oraz Kolegów 
Leszka Szarmacha i Henryka Ehlerta, którzy nieodpłatnie świadczą usługi transportowe dla naszego
Koła. 

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 15
Wprowadza się obowiązek przystrzelanie myśliwskiej broni kulowej, oraz przeglądu 

wszystkich jednostek broni będącej w posiadaniu myśliwych. Termin powyższego ustala się na 
dzień rocznego rozliczenia finansowego członków Koła. Niespełnienie tego obowiązku, spowoduje 
wstrzymanie odstrzału do czasu przedłożenia Łowczemu stosownego zaświadczenia, wydanego 
przez uprawnionego rusznikarza.
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Wprowadza się również obowiązek organizowania przez Zarząd Koła treningów
strzelania myśliwskiego w formie festynu (śrut: rzutki i zając, kula: przebieg dzika). Festyn, rów-
nież dla rodzin myśliwych, odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2015r na strzelnicy w Plaskoszu. Obec-
ność obowiązkowa.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 16
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia: zgodnie z § 23 Regulaminu Polowań, 

myśliwy udający się na polowanie indywidualne, powinien skontaktować się z Łowczym Koła w 
celu aktualizacji „Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego”, oraz wpisać swój 
pobyt w „książce ewidencji pobytu myśliwych w łowisku”, która znajduje się w gablocie na terenie 
leśniczówki Zielony Dół. Dodatni wynik polowania, lub/oraz ilość oddanych strzałów, należy odno-
tować w w/wym. książce, oraz niezwłocznie (do godziny 9.00 dnia następnego) powiadomić o tym 
fakcie łowczego koła. Nieprzestrzeganie powyższego, może spowodować wstrzymanie wydania 
upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego do jednego roku.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 17
Walne Zgromadzenie Członków Koła zgodnie z §53 pkt 10 Statutu PZŁ ustanawia zasady wy-

dawania zezwoleń na polowanie indywidualne („odstrzałów”), oraz zagospodarowania pozyskanej 
zwierzyny (tusz) i trofeów.

Wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne.
a. Oddanie starego „odstrzału” winno być odnotowane w książce odstrzałów. Pobranie no-     

wego „odstrzału” bez zwrotu starego, skutkować będzie wstrzymaniem kolejnego „odstrza-
łu” na trzy miesiące.

Sarny rogacze.  
b. Odstrzały otrzymują wszyscy selekcjonerzy. Gdy do końca odstrzału zostaną dwa rogacze, 

możliwe jest wydanie dodatkowego odstrzału myśliwemu, który zrealizował już odstrzał. 
Decyzję podejmuje Łowczy Koła.

c. Realizacja odstrzału saren kóz i koźląt przez poszczególnych myśliwych będzie brana        
pod uwagę przy wydawaniu odstrzałów na rogacze w następnym sezonie łowieckim.

Jelenie byki.
d. Odstrzały są wydawane na jeden miesiąc w ilości dwa razy większej od wielkości planu od-

strzału tym myśliwym z uprawnieniami selekcjonera, którzy włożyli największy wkład w 
zagospodarowanie obwodu, duże zaangażowanie w pracach gospodarczych oraz na rzecz 
poprawy warunków bytowania zwierzyny, odstrzał drapieżników w poprzednim sezonie jak
i właściwe pozyskanie (zgodne z kryteriami) zwierzyny płowej w poprzednim sezonie ło-
wieckim (ocena trofeum).

e. Dopuszcza się wydawanie odstrzałów członkom PZŁ spoza naszego Koła na dziki, samice 
zwierzyny płowej i zwierzynę łowną drobną. Decyzję podejmuje Łowczy Koła.

f. Odstrzał na zwierzynę drobną  otrzymują wszyscy myśliwi – członkowie 
            naszego koła.
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Zasady zagospodarowania tusz pozyskanej zwierzyny i trofeum
g. Zawsze po dokonanym odstrzale, myśliwy niezwłocznie powiadamia Łowczego Koła o tym

fakcie. Zwierzynę należy odstawić do punktu skupu wskazanego przez Zarząd Koła lub 
Łowczego Koła.

h. Zwierzynę na użytek własny, myśliwy możne zabrać po sporządzeniu i podpisaniu „proto-
kołu użytku własnego” w obecności Łowczego Koła, który dokonuje klasyfikacji tuszy jak 
i jej ważenia. 

i. Za zabraną na użytek własny tusze zwierzyny zgodnie z §53 Statutu PZŁ myśliwy płaci: 
-   za dzika 4,00zł/kg
-   za zająca 10,00zł
-   za kaczkę  5zł  
-   za zwierzynę płową w/g aktualnej ceny skupu.

Należność za zabraną tuszę na użytek własny, należy uiścić do ostatniego dnia miesiąca po 
dokonanym odstrzale u Skarbnika Koła.

Jeżeli okaże się, iż zabrana na użytek własny tusza dzika zarażona jest włośnią, myśliwy 
płaci do Koła wartości tuszy poza normą, wg cen jak w punkcie skupu, natomiast Koło po-
krywa koszty utylizacji. 

j. Trofeum samców zwierzyny płowej po przedstawieniu do oceny, stanowi własność myśli-
wego, który je pozyskał. Za rażąco niezgodny odstrzał (dwa czerwone punkty), trofeum 
przechodzi do dyspozycji Koła. 

k. Myśliwy po oddaniu strzału do zwierzyny, zobowiązany jest sprawdzić jego skuteczność i 
w razie potrzeby dochodzić postrzałka z ułożonym psem myśliwskim.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 18
Zobowiązuje się myśliwych do dostarczenia tuszy strzelonej zwierzyny do punktu skupu 

wskazanego przez Łowczego Koła w ciągu 12 godzin. Tusza musi być kompletna tj z narogami, 
śledzioną i przeponą (dzik). Przy nie zachowaniu powyższego, tusza nie będzie klasyfikowana i 
myśliwy będzie musiał pokryć wartość tuszy, jak zabranej na użytek własny. Pokwitowanie o odsta-
wieniu tuszy do punktu skupu, należy dostarczyć w ciągu 24 godzin Skarbnikowi Koła. 

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 19
Odstrzał saren (kóz i koźlaków) oraz jeleni (łanie i cielaki) w miarę możliwości, należy do-

konać do końca października. Nie odstrzelone do tego czasu sztuki, wprowadzić na listę odstrzału 
polowań zbiorowych. Odstrzał dzików należy dokonać do końca lutego. W marcu należy intensyw-
nie likwidować drapieżniki (lisy, jenoty, norki itp.).

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 20
Zobowiązuje się myśliwych do odnotowania w książce wyjść na polowanie dokonanego od-

strzału drapieżników (wszystkich gatunków).   
(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)
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      UCHWAŁA NR 21
Myśliwi mogą polować na kaczki na terenie całego obwodu łowieckiego. Polowanie na lisy, 

jenoty, szopy, króliki i słonki może odbywać się w innym rejonie niż do którego jest przydzielony 
myśliwy, pod warunkiem uzgodnienia powyższego z Łowczym Koła lub kierownikiem danego re-
jonu, oraz wpisem do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 22
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia powołać kierowników rejonów łowieckich

(podłowczych):
rejon Lipowa Robert Rekowski
rejon Zielony Dół Wiesław Kiedrowski
rejon Różanek Michał Połczyński
rejon Wilcze Doły Leszek Landowski

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 23
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia: na polowanie zbiorowe każdy myśliwy 

organizuje naganiacza we własnym zakresie. W przypadku niemożliwości zorganizowania nagania-
cza, tydzień przed polowaniem zgłasza problem Łowczemu Koła. Jeżeli nie zgłosi tego faktu Łow-
czemu, sam uczestniczy w trzech pędzeniach jako naganiacz.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 24 
WZCzK zobowiązuje Strażnika Łowieckiego Koła do przekazania Zarządowi, rzeczowego 

sprawozdania (na podstawie Zeszytu Strażnika) z wykonywanej czynności Strażnika na terenie na-
szego obwodu łowieckiego, na koniec każdego roku gospodarczego tj na WZCzK. 

 (Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 25
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia: do szacowania szkód łowieckich wyzna-

cza się Kolegów: 
Leszek Landowski
Zbigniew Koronowski
Wiesław Kiedrowski
Leszek Szymański
Michał Połczyński
Rozliczenie kosztów dojazdu do szacowanych, uszkodzonych powierzchni, nastąpi na pod-

stawie protokółu końcowego szacowania szkody i zestawienia przejechanych km jeden raz w sezo-
nie łowieckim.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 26
Walne Zgrom. Czł. Koła postanawia powołać Komisję Inwentaryzacyjną Koła w składzie:
Grzegorz Grabański przewodniczący
Bogdan Osowski członek

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)
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UCHWAŁA NR 27
Walne Zgromadzenie Członków Koła postanawia uhonorować naszych długoletnich człon-

ków medalami: 
srebrnym za 25 lat przynależności do Koła   Kol. Zygmunta Ogonowskiego

oraz wystąpić do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o odznaczenia dla Kolegów
Złom Kol. Leszek Landowski
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Kol. Krzysztof Joppek

Kol. Wiesław Kiedrowski
Kol. Michał Połczyński.

(Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

UCHWAŁA NR 28
Tracą ważność wszystkie uchwały WZCzK podjęte przed dniem 24 maja 2015r. 

 (Głosowanie: głosów za: 20, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0)

Poszczególne uchwały od nr 01 do nr 28 poddano pod głosowanie jawne. Wyniki głosowa-
nia na poszczególne uchwały podano na końcu każdej uchwały.

Na tym protokół zakończono.

    Podpisy komisji:                                                        Przewodniczący WZCzK

    ……………………                                                              …………………………
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