PROTOKÓŁ
Z obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego
Członków Koła Łowieckiego nr 13 „SŁONKA” w Bydgoszczy
odbytego w dniu 23 kwietnia 2016r. w Bydgoszczy.
1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych przez przewodniczącego Zarządu kol. Andrzeja
Tymę. Odegrano sygnał myśliwski „Powitanie”. Powitano przybyłych gości: kol.
Mariana Szymańskiego oraz kol. Krzysztofa Żmijewskiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad przez przewodniczącego Zarządu Koła, po
sprawdzeniu obecności przez sekretarza Zarządu kol. Krzysztofa Tymę.
Ilość obecnych: 47 – lista obecności – załącznik nr 1.
3. Poproszono o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Podano kandydaturę kol. Szymona Różańskiego. W przeprowadzonym głosowaniu, od
głosu wstrzymało się 3 uprawnionych do głosowania. Funkcje Przewodniczącego objął
kol. Szymon Różański.
4. Wybór sekretarza obrad. Z Sali podano kandydaturę: kol. Krzysztofa Tymy, który został
wybrany przy jednym głosie wstrzymującym i objął tym samym funkcję sekretarza
obrad.
5. Kol. Szymon Różański dokonał odczytania porządku obrad. Uwagę do porządku obrad
wniósł kol. Henryk Tomaszewski, który zapytał, w którym miejscu odbędzie się
zapoznanie członków w karą upomnienia nałożoną na Koło. Odpowiedzi udzielił kol.
Andrzej Tyma twierdząc, iż będzie to częścią sprawozdania Prezesa Koła. Porządek
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
6. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod dyskusję zaproponowany Regulamin
Obrad. W przeprowadzonym głosowaniu Regulamin przyjęto jednogłośnie.
7. Przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur na członków Komisji Uchwał
i Wniosków. Z sali padły kandydatury kol. Zygmunta Wosia, Jakuba Suszka oraz Agaty
Szyszki. Podany skład komisji został przyjęty w przeprowadzonym głosowaniu przy 2
głosach wstrzymujących się. Przewodniczącym została kol. Agata Szyszka.
8. Przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.
Propozycję pracy w komisji przyjęli Koledzy: Mirosław Woźniak, Andrzej Karpiński
oraz kol. Błażej Saganowski. Przedstawione kandydatury zostały przyjęte przy dwóch
głosach wstrzymujących się. Przewodniczącym Komisji został kol. Andrzej Karpiński.
9. Dokonano uroczystej dekoracji kol. Jacka Nowaka oraz Mirosława Woźniaka, którzy
otrzymali SMZŁ. Odznaczenia wręczył kol. Marian Szymański.
10. Kol. Wojciech Suszek w imieniu członków Koła złożył kol. Andrzejowi Tymie
podziękowania za aktywną pracę jako Prezes Koła w minionej kadencji.
11. Kol. Krzysztof Tyma dokonał odczytania protokołu z NWZ, które odbyło się
26.04.2015r. w Bydgoszczy. W otwartej przez Przewodniczącego dyskusji nikt
z obecnych nie wniósł uwag, a w przeprowadzonym głosowaniu sprawozdanie przyjęto
przy jednym głosie wstrzymującym się.
12. Minutą ciszy uczczono śmierć kol. Jana Gondka – wieloletniego członka Koła.
13. Sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił Prezes Koła – kol. Andrzej Tyma.
(załącznik)
14. Sprawozdanie z prowadzonej gospodarki łowieckiej przedstawił Vice - Łowczy Koła –
kol. Robert Saganowski. (załącznik)
15. Sprawozdanie z prowadzonej gospodarki łowieckiej przedstawił Vice - Łowczy Koła –
kol. Robert Michalak. (załącznik)

16. Sprawozdanie z prowadzonej gospodarki łowieckiej przedstawił Łowczy Koła – kol.
Lech Suszek. (załącznik).
17. Kol. Wojciech Suszek przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok gospodarczy
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. (załącznik).
18. Kol. Krzysztof Tyma przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku
gospodarczym 2015/2016. (załącznik).
19. Kol. Jerzy Szweda przedstawił sprawozdanie z działalności KR oraz kontroli Zarządu
Koła w roku 2015/2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postawił wniosek o
udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Koła. (sprawozdanie –
załącznik).
20. Przewodniczący ogłosił 10 – minutowa przerwę w obradach.
21. Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionymi
sprawozdaniami. Głos zabierali kolejno:
• Kol. Lesław Strzałka – proponuje, aby sprawozdania finansowe były przed
obradami WZ przekazywane członkom, aby można było szczegółowo się z nimi
zapoznać,
• Kol. Henryk Tomaszewski – członkowie powinni zostać poinformowani z
uchwałą ZO dotyczącą nałożenia na Koło kary porządkowej upomnienia. Głos
w tej sprawie zabrał kol. Marian Szymański, który stwierdził, iż kol. Prezes w
swoim sprawozdaniu przekazał sens uchwały,
• Kol. Bogusław Strzałka – zadał pytanie dot. sprawozdania finansowego – co
kryje się pod pozycją „inne koszty” – na pytanie odpowiedział kol. Wojciech
Suszek,
22. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności członków
Zarządu Koła, w wyniku których Walne Zgromadzenie zadecydowało o ich przyjęciu
przy 43 głosach ZA i 5 wstrzymujących się.
23. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności KR, które przyjęto
przy 42 głosach ZA oraz 6 głosach wstrzymujących się.
24. Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad
udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła i zarządził w
tym celu rozdanie kart do głosowania. W wyniku głosowania:
• Przewodniczący Zarządu otrzymał absolutorium przy 44 głosach ZA, 2
przeciwnych oraz 2 wstrzymujących się,
• Vice Łowczy, kol. Robert Saganowski otrzymał absolutorium przy 47 głosach
ZA i 1 wstrzymującym się,
• Vice Łowczy, kol. Robert Michalak otrzymał absolutorium przy 47 głosach ZA
i 1 wstrzymującym się,
• Łowczy Koła otrzymał absolutorium przy 1 głosie wstrzymującym się,
• Skarbnik Koła otrzymał absolutorium przy 2 głosach wstrzymujących się,
• Sekretarz Zarządu otrzymał absolutorium przy 1 głosie wstrzymującym się,
25. Przystąpiono do omawiania propozycji modernizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia
zgodnie z projektem załączonym do planu obrad. Przewodniczący zaproponował, aby
kolejno przeprowadzać dyskusję oraz głosowanie nad poszczególnymi punktami
Uchwały poddanymi modernizacji:
• Punkt 4c Uchwały – głos w dyskusji zabrał kol. Henryk Tomaszewski oraz kol.
Jan Król, Łukasz Karpiński i Andrzej Karpiński, a w przeprowadzonym
głosowaniu zaproponowane zmiany przyjęto jednogłośnie,

•

Punkt 5 Uchwały – w dyskusji udział wziął kol. Lesław Strzałka twierdząc, że
treść punktu 5 powinna zostać bez zmian, ponieważ i tak nie była ona
respektowana. Zbyt dużo tych samych gości bierz udział w polowaniach
zbiorowych. Na wypowiedź kol. Lesława Strzałki zareagowali kolejno kol.
Agata Szyszka, Robert Saganowski oraz kol. Andrzej Tyma,
W przeprowadzonym głosowaniu ZA wykreśleniem punktu 5 zgodnie z
projektem głosowało 38 uprawnionych, przeciw 2, a wstrzymało się 8 członków,
przez co WZ zdecydowało o wykreśleniu punktu 5 zgodnie z projektem,
• Punkt 10a Uchwały – propozycje zmian przyjęto jednogłośnie,
• Punkt 11 Uchwały – propozycje zmian przyjęto przy 39 głosach ZA, 2
przeciwnych oraz 7 wstrzymujących się,
• Punkt 15 Uchwały – propozycje zmian przyjęto przy 46 głosach ZA i 2
wstrzymujących się,
• Punkt 16 Uchwały – propozycje zmian przyjęto jednogłośnie,
• Punkt 22 Uchwały – propozycje zmian przyjęto przy 8 głosach wstrzymujących
się,
26. Kol. Wojciech Suszek przystąpił do przedstawienia preliminarza budżetowego na rok
gospodarczy 2016/2017.
27. Kol. Lech Suszek przedstawił plany gospodarcze na sezon 2016/2017.
28. Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionymi planami,
jednak nikt z obecnych nie zabrał głosu. W przeprowadzonym głosowaniu
przedstawione plany zostały przyjęte jednogłośnie.
29. Przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą spraw rożnych oraz wolnych wniosków,
w której głos zabierali kolejno:
• Kol. Lech Suszek – prosząc, aby Koledzy polujący indywidualnie na jednym
odcinku dokładali starań o skuteczną komunikację między sobą. Są na tym polu
niedomówienia i kontrowersje,
• Kol. Jacek Nowak – bywały przypadki wykładania karmy bez uzgodnienia z
rolnikami. Prosi kol. Łowczych oraz Wicełowczych o przypilnowanie, aby do
takich przypadków nie dochodziło,
30. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił wnioski, które wpłynęły
podczas trwania obrad, a Przewodniczący Zgromadzenia przedstawione wnioski poddał
kolejno pod dyskusję oraz głosowanie:
• Wniosek kol. Wiesława Krępskiego o rozliczanie polowań zbiorowych wg.
Uchwały ZK, ponieważ jest to niedopilnowane. W przeprowadzonej dyskusji
głos zabrał kol. Jerzy Szweda twierdząc, że KR sprawdzała iż polowania
zbiorowe są rozliczane poprawnie. W dalszej dyskusji głos zabrali kol. Robert
Michalak oraz Andrzej Karpiński. W rezultacie kol. Wiesław Krępski wycofał
wniosek.
31. Kol. Henryk Tomaszewski złożył sprawozdanie z pełnienia funkcji Instruktora
Kynologicznego i przekazał je Sekretarzowi Zgromadzenia. W dyskusji nad
sprawozdaniem głos zabrał kol. Jerzy Szweda.
32. Kol. Andrzej Tyma przedstawił harmonogram modernizacji chaty we Włościbórku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie fakt przystąpienia do inwestycji, w wyniku
którego uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
33. Przewodniczący przedstawił wniosek o wykluczenie z Koła kol. Henryka
Tomaszewskiego. Po przedstawieniu wniosku głos zabrał zainteresowany

przedstawiając kontrargumenty na przedstawione zarzuty. Po wypowiedzi kol.
Tomaszewskiego otwarto dyskusję w której głos zabierali kolejno kol. Lesław Strzałka,
Wiesław Krępski, Andrzej Tyma, Jerzy Szweda, Andrzej Karpiński oraz kol. Marian
Szymański.
Po zabraniu głosu przez wszystkich zainteresowanych Przewodniczący zarządził
głosowanie. Komisja skrutacyjna wydała karty do głosowania. Wyniki przedstawił kol.
Andrzej Karpiński: ZA wykluczeniem oddano 26 głosów oraz 20 przeciwnych w
wyniku czego wniosek oddalono.
Po ogłoszeniu wyników kol. Andrzej Tyma oraz Henryk Tomaszewski symbolicznie
uścisnęli sobie dłonie w geście pojednania.
34. Przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych. Głos zabierali kolejno:
• kol. Andrzej Karpiński: podziękował kol. Vice łowczym za pomoc w
organizacji polowań zbiorowych oraz przedstawił narastające problemy z
naganiaczami. Wywołało to dyskusję na temat wynagrodzenia dla naganiaczy
w której głos zabrał kol. Piotr Zieliński,
• kol. Andrzej Tyma podziękował reprezentacji Koła w strzelaniach myśliwskich
za wysoki poziom sportowy,
• kol. Henryk Tomaszewski przekazał informację o hospitalizacji kol. Tomasza
Gładykowskiego,
• kol. Andrzej Karpiński – zaproponował ZK rozważenie możliwości hodowli
własnych psów na polowania zbiorowe,
• kol. Wiesław Krępski – poinformował o problemie dziko żyjących psów na
terenie obwodu nr 56,
35. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził całkowitą realizację punktów mieszczących
się w porządku obrad, podziękował obecnym za uczestnictwo i zamknął posiedzenie
Walnego Zgromadzenia.
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