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Członkowie i Stażyści 
Koła Łowieckiego nr 13 
SŁONKA 
w Bydgoszczy1 
 
 
 

 
 
 

Komunikat nr 2/2014 
 
Szanowny Kolego! 
 
 W imieniu Zarządu Koła Łowieckiego nr 13 SŁONKA w Bydgoszczy uprzejmie 
informuję, że na podstawie § 55 i § 57 Statutu PZŁ, Zarząd Koła zwołuje na dzień 26.04.2014r. 
(sobota) na godzinę 9.00 Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w budynku Uniwersytetu Technologiczno 
Przyrodniczego przy ul. Mazowieckiej 28 (wjazd od ul. Hetmańskiej). 
 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Zarząd Koła w dniu 
01.04.2014 przewiduje: 
 

1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych przez przewodniczącego Zarządu Koła. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad. Głosowanie. 
4. Odczytanie przez przewodniczącego zgromadzenia porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 

(regulamin do pobrania ze strony www.13slonka.pl), 
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie. 
7. Wręczenie wyróżnień i podziękowań. 
8. Odczytanie przez Sekretarza Zarządu protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków 

Koła odbytego w dniu 28.04.2013r. w Bydgoszczy. Głosowanie nad jego 
zatwierdzeniem. 

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2013/2014 w tym: 
a) Prezesa Koła, 
b) Łowczego Koła, 
c) Wicełowczego Koła, 
d) Skarbnika Koła, 
e) Sekretarza Koła, 
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10. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła               
za rok gospodarczy 2013/2014 oraz wniosek dotyczący absolutorium dla 
poszczególnych członków Zarządu Koła. 

11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań z działalności 

Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej za rok gospodarczy 2013/2014 oraz uchwały w 
sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Koła za rok gospodarczy 2013/2014. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła. 
14. Sprawozdanie z działalności strażnika łowieckiego – kol. Jerzego Gawińskiego. 
15. Przedstawienie propozycji uchwał opracowanych przez Zarząd Koła – wg. załącznika 

nr 1 do porządku obrad. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. 
16. Głosowanie nad podjęciem uchwał przedstawionych w p. 15. 
17. Przedstawienie preliminarza budżetowego na rok gospodarczy 2014/2015 oraz planów 

działalności Koła na rok gospodarczy 2014/2015. 
18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie preliminarza budżetowego oraz działalności 

Koła na rok gospodarczy 2014/2015. 
19. Sprawy różne, wolne wnioski. 
20. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków propozycji 

uchwał, jakie zostały złożone podczas trwania obrad. Dyskusja nad przedstawionymi 
wnioskami. 

21. Głosowanie nad przyjęciem uchwał przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji 
Uchwał i Wniosków. 

22. Sprawozdanie z działalności Instruktora Kynologicznego. 
23. Sprawy organizacyjne. 
24. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. 
25. Poczęstunek. 

 
Uprzejmie przypominam o obowiązkowej obecności na obradach Walnego Zgromadzenia 

wszystkich Członków Koła. 
W związku z przybyciem na obrady Walnego Zgromadzenia, uprzejmie proszę                             

o aktualizację swoich danych teleadresowych (adresy, nr telefonów) u Sekretarza Koła – jeżeli 
te w ostatnim czasie uległy zmianie. Dostęp do tych danych znacznie ułatwia administrację                       
i prowadzenie bieżącej działalności Zarządu Koła. 
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Załącznik nr 1 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2014. 
 

Projekt modernizacji treści Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 13 SŁONKA 
z dnia 28.04.2013r. 
 

3. Wydawanie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego dokonywane jest wyłącznie przez 
Zarząd Koła na jego posiedzeniach. 
…… 

10. Odpłatność myśliwych na rzecz Koła za pozyskaną zwierzynę z polowania zbiorowego oraz polowania 
dewizowego wynosi: 

a) Za zwierzynę czarną i płową 100% wartości wg. klasy oraz obowiązującej ceny. Należność płatna 
do kasy koła po zakończeniu polowań zbiorowych, nie później niż do końca stycznia danego roku 
gospodarczego po zakończeniu polowania zbiorowego Koła lub polowania dewizowego, po 
odbiorze tuszy. W stosunku do tuszy dzików cena za 1 kg wagi nie może być niższa niż 3 zł. 

b) Za bażanta koguta pełna odpłatność za każdą pozyskaną sztukę, tj. wg. ceny zakupu w danym roku 
gospodarczym. 
 

14. Członkowie Koła, jak również stażyści oraz Koledzy wyczekujący na rozpatrzenie wniosku o przyjęcie 
do Koła zobowiązani są do fizycznego udziału w pracach gospodarczych na rzecz Koła; dotyczy to 
również okazjonalnie organizowanych prac przy sprzątaniu lub remoncie chaty myśliwskiej, zbieraniu 
kolb kukurydzy, dokarmianiu zwierzyny, inwentaryzacji zwierzyny i mienia, itp. z wyjątkiem członków 
powyżej 65 roku życia, członków Zarządu i Gospodarza Chaty myśliwskiej; uczestnictwo dobrowolne. 
Ustala się normę czasu pracy na rzecz Koła w ciągu roku gospodarczego w ilości 20 30 godzin. 
Równowartość jednej godziny pracy określa się na kwotę 20,00 PLN. Członkowie, którzy z różnych 
względów nie będą mogli wypełnić w/w obowiązków winni złożyć stosowną deklarację na piśmie do 
Zarządu Koła w terminie do 30 kwietnia rozpoczętego roku gospodarczego, a należną opłatę uiścić w 
terminie do 30 czerwca rozpoczętego roku gospodarczego; opłata ta stanowi dodatkową dobrowolną 
składkę na rzecz Koła. 
Wprowadza się począwszy od roku gosp. 2011/2012 indywidualne karty pracy. 
Nie realizowanie w/w uchwały przez Kolegów myśliwych skutkować będzie sankcją jak za niepłacenie 
innych opłat na rzecz Koła uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła. 
Na podstawie §53 p. 9 Statutu PZŁ zwalnia się z opłaty na rzecz Koła za niewykonanie obowiązku pracy 
fizycznej członków powyżej 67 roku życia, wpisując w ich indywidualnych kartach wyłącznie prace 
porządkowe 
 
 

Załącznik nr 2 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2014. 
 
Wniosek Zarządu Koła: 
 
Zarząd Koła składa wniosek o utworzenie Komisji Tradycji, Etyki i Zwyczajów Łowieckich. Członkowie 
Komisji współpracowaliby z Zarządem Koła dysponując głosem doradczym, a do jej zadań należałby               
w szczególności: 

• Opracowywanie wniosków o nadawanie odznaczeń łowieckich, 
• Dbanie o oprawę łowiecką zgodną z zasadami tradycji łowieckich podczas imprez i spotkań 

organizowanych przez Zarząd Koła, 
• Przekazywanie członkom Koła niezbędnej wiedzy z zakresu zwyczajów łowieckich podczas 

polowań zbiorowych oraz innych wydarzeń podczas których wykonywane będą czynności 
związane z ceremoniałem łowieckim, tj. ślubowanie, pasowanie, rozpoczęcie i zakończenie 
polowania zbiorowego, itp. 

• Dbałość o należyty wygląd oraz zachowanie członków pocztu sztandarowego podczas wydarzeń 
łowieckich, 

Proponowany skład Komisji: Jerzy Szweda, Andrzej Jabłoński, Andrzej Karpiński, Krzysztof Tyma. 
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Sprawy organizacyjne Koła 
 

1. Jak co roku Zarząd Koła organizuje dla członków KŁ nr 13 SŁONKA przystrzelanie 
broni myśliwskiej oraz obowiązkowy trening strzelecki. Rozegrane zostaną również 
zawody o „Puchar Prezesa Koła”. Przystrzelanie ustalono na dzień 10.05.2014                   
w Łącku koło Pakości na strzelnicy ZO Bydgoszcz. Więcej informacji w dalszych 
korespondencjach. 

2. Uprzejmie przypominamy o konieczności opłacenia składki członkowskiej na rzecz 
Koła na rok gospodarczy 2014/2015. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Członków Koła z dnia 28.04.2013 (punkt 1) wysokość składki członkowskiej wynosi 
400,00 zł. Dopuszcza się wpłatę w dwóch ratach – pierwsza do 30.06, zaś druga do 
30.09. Opłaty można dokonać bezpośrednio u skarbnika Koła kol. Jerzego Szwedy lub 
na konto Koła: 

 
Nordea Bank Polska:   05 1440 1215 0000 0000 1177 9147 

 
Ponadto informuję, iż zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Koła, czas 
na opłacenie należności za tuszę zwierzyny pobranej na użytek własny wynosi jeden 
miesiąc. 

3. Zarząd Koła prosi Kolegów, którzy nie będą w stanie wykonać obowiązkowych prac 
gospodarczych w bieżącym roku gospodarczym o przekazanie tej informacji do dnia 
30.04.2014. Jest to jednoznaczne z koniecznością uiszczenia na konto Koła kwoty               
w wysokości zgodnej z Uchwałą Walnego Zgromadzenia, tj. 400,00 zł. 

4. Zarząd Koła na swoim posiedzeniu w dniu 01.04.2014 przyjął zasady przydzielania 
upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na sarny rogacze. 
Upoważnienie takie przysługuje Kolegom, którzy mają uregulowane bieżące 
zobowiązania finansowe wobec Koła oraz czynnie uczestniczą w pracach 
gospodarczych, co będzie potwierdzone pozytywną opinią kierownika rewiru 
gospodarczego, do którego dany Kolega przynależy. 

5. Informuję, iż karty pracy na nowy rok gospodarczy są do pobrania na stronie 
internetowej Koła: www.13slonka.pl, w zakładce „Dla Członków”. Proszę                                      
o sukcesywne realizowanie zadań powierzonych przez kierowników rewirów oraz kol. 
Łowczego oraz Wicełowczego. 

 
 
 
 

Z myśliwskim pozdrowieniem 
DARZ BÓR! 

Za Zarząd 
 
 

 
Otrzymują: 

1. Członkowie i stażyści KŁ nr 13 SŁONKA 
2. a/a 

 


