
ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH  UCHWAŁ  WALNEGO ZGROMADZENIA 
CZŁONKÓW  KOŁA  ŁOWIECKIEGO „DARZ – BÓR”  w  SIENIAWIE

(stan na dzień 16.06.2013)

L.dz 121/2013/14

Lp. Treść uchwały   Data WZ na 
którym uchwała 
została podjęta

1 Adres i siedziba Koła bez zmian. 30.04.2006
2 Uchwala się zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia 16.06.2013
3 Uchwala się zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wg. Statutu 

PZŁ Rozdział XVIII – postępowanie wewnątrz organizacyjne.
30.04.2006

4 Zatwierdza  się  sprawozdanie  z  działalności  Zarządu   za  rok  ubiegły  oraz 
zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły.

12.05.2013

5 Udziela się absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Koła 12.05.2013
6 Uchwala się wysokość wpisowego do Koła w wysokości dziesięciokrotnej rocznej 

składki do zrzeszenia, płatne jednorazowo przy złożeniu deklaracji.
30.04.2006

7 Uchwala się składkę ulgową 50% składki normalnej, dla młodzieży uczącej się do 
25 roku życia, oraz członkom którzy ukończyli 70-ty rok życia.

30.04.2006

8 Uchwala  się  że  zezwolenie  na polowania  indywidualne wydawał  będzie  Łowczy 
Koła  kierując  się  par.  XI  Statutu  PZŁ  oraz  priorytetem  dla  członków 
posiadających psy ras myśliwskich, wykonujących polowanie przy ich użyciu.

-//-

9 Za zwierzynę pobraną na własny użytek, odpłatność wynosi 100% ceny wg. ceny 
faktycznej  klasy  jakości.  Obniżenie  jakości  tuszy  winno  być  odpowiednio 
udokumentowane.

-//-

10 Znosi się całkowicie rekompensaty za strzeloną zwierzynę. W przypadku poprawy 
sytuacji  na  rynku  skupu  zwierzyny  upoważnia  się  Zarząd  Kola  do  podjęcia 
uchwały o przywrócenie i ustalenie wysokości rekompensat.

aktualizacja 
26.04.2009

11 Nie pobierać strzałowego za zwierzynę drobną i drapieżniki. 30.04.2006
12 Dla  myśliwych  krajowych  i  unijnych  należących  do  Polskiego  Związku 

Łowieckiego wykupujących odstrzały uchwala się cennik obowiązujący w ALP
26.04.2009

13 Zdobyte  trofea  są  własnością  myśliwego,  natomiast  trofea  pozyskane  rażąco 
nieprawidłowo  tj.  na  dwa  punkty  czerwone  stanowią  własność  Koła.  Koło 
upoważnia Zarząd do dysponowania tymi trofeami.

30.04.2006

14 Powołuje się Komisje Problemowe:
a)Komisja Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich-Przewodniczący Kol. J. Czyż  i 
poczet  sztandarowy  w  składzie:  T.  Mikulski,  D.  Bielecki  s.  Stanisława,  T. 
Adamczyk.
b)Komisja Strzelecka-Przewodniczący Kol. S. Tkaczyk, członkowie: A. Sokulski, 
D. Bielecki s. Stanisława, W. Ciurko, A. Zytek, R. Mirek.
c)Komisja  Hodowli  i  Ochrony  Zwierzyny-Przewodniczący  E.  Kalin,  członków 
dobiera przewodniczący.
d)Komisja ds. współpracy ze szkołami-Przewodniczący Kol. J. Kuca, członkowie J. 
Radawiec, A. Lichołat O. Pokrywka T. Mikulski.
e)  Komisja Kynologiczna-Przewodniczący Z.  Lichołat,  członkowie A.  Lichołat,  , 
Jan Maksymowicz, M. Pokrywka.
f) Komisja Szkoleniowa-Przewodniczący Kol. W. Mrozek.

-//-

15 Upoważnia się Zarząd Koła do organizacji dodatkowych polowań zbiorowych za 
powiadomieniem  Członków  Koła  oraz  organów  zgodnie  z  par.  28  Zasad 
Wykonywania Polowania.

aktualizacja 
22.04.2007

16 Odnośnie  członków  którzy  nie  usprawiedliwią  swojej  nieobecności  na  Walnym 
Zgromadzeniu jako karę należy stosować:

a) selekcjonerzy  –  zawieszenie  w  odstrzale  samców  zwierzyny  płowej  na 
jeden sezon

b) w  stosunku  do  pozostałych  pozbawić  odstrzału  indywidualnego  na 
zwierzynę grubą

c) w stosunku do stażystów przedłużyć staż o jeden rok
d) obecność  na  Walnym  Zgromadzeniu  kontrolować  pod  koniec  jego 

trwania.

30.04.2006



17 Walne Zgromadzenie zatwierdza budżet Koła na rok łowiecki 2013/2014. 12.05.2013
18 Walne Zgromadzenie zatwierdza funkcję Członka Zarządu Koła, powierzając mu 

obowiązki  z  zakresu zagospodarowania łowisk,  szkód łowieckich  oraz  pełnienia 
zastępstwa Łowczego.

22.04.2007

19 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Kolegów myśliwych do wstępnej oceny trofeów 
samców zwierzyny płowej tj. „w skórze”. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie 
wstępnej oceny jest Łowczy Koła.

20.04.2008

20 Koszty leczenia psów myśliwskich, które uległy zranieniu podczas polowania po 
przedstawieniu rachunków pokrywa kasa Koła.

20.04.2008

21 Ustala się pogotowie kasowe w kasie Koła do kwoty  5 000,00 zł. 26.04.2009

22 Budowa nowych urządzeń łowieckich typu czatownia lub ambona może być 
wykonana tylko za zgodą Zarządu Koła zgodnie z ustalonym wzorem i lokalizacją.

25.04.2010

23 Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie treści uchwały Nr 13 zaktualizowanej w 
dniu 26.04.2009 roku na nowe: „Myśliwy ma prawo jeden raz w sezonie zaprosić 
myśliwego z innego Koła na polowanie zbiorowe lub indywidualne. Polowanie 
indywidualne może trwać dwa tygodnie, przy czym zapraszający obowiązkowo 
podprowadza gościa. Zapraszający przedstawia Łowczemu lub składa pisemne 
oświadczenie, że gość ma odbyte szkolenia, przestrzelaną broń i nie zalega z 
należnościami. Ustalenia te nie dotyczą terminu polowania gości zaproszonych 
przez Zarząd Koła. Myśliwy którego gość odstrzelił byka lub rogacza nie może 
dostać w danym sezonie byka lub rogacza”.

25.04.2010

24 Walne  Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i zatwierdza sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej  za sezon 2012/13

12.05.2013

25 Walne Zgromadzenie w oparciu o przedstawiony projekt planu działalności i 
budżetu zatwierdza preliminarz i przyjmuje do realizacji opracowany plan 
działalności i budżetu Koła na sezon 2013/2014

12.05.2013

26 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zatrudnienia pracownika do 
wykonywania prac w łowisku na rzecz Koła.

29.05.2011

27 Walne Zgromadzenie uchwala odpłatność wysokości 200 zł w zamian za 
odpracowanie dniówek na rzecz Koła. Płatność za dany sezon należy uiścić do 31 
marca 2012 r. Zwalnia się z uiszczenia płatności członków, którzy ukończyli 65 lat, 
członków Zarządu koła, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także członków 
Okręgowej Rady Łowieckiej Zarządu Okręgowego w Przemyślu. 

29.05.2011

28 Uchwala się składkę członkowską do Koła wysokości 200 zł. Płatną do końca maja 
danego roku gospodarczego.

29.05.2011

29 Walne Zgromadzenie uchwala kolportaż kwartalnika „ Łowiec Galicyjski” na koszt 
Koła pod adresy korespondencyjne członków koła.

29.05.2011

30 Walne Zgromadzenie uchwala dostawy tusz zwierzyny do skupów o najwyższej 
cenie obowiązującej w danym dniu. Na polowaniu zbiorowym za wskazanie punktu 
skupu odpowiada prowadzący, na polowaniu indywidualnym wykonujący 
polowanie. Aktualne cenniki winny być wywieszone na tablicy w miejscu wyłożenia 
książki pobytu w łowisku.

29.05.2011

 
31

 
Podjęto uchwałę o założeniu strony internetowej Koła

22.04.2012

32 Walne Zgromadzenie powołuje nowy skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący – 
Tkaczyk Stanisław. Wiceprzewodniczący – Pieczek Zdzisława. Członkowie – Zytek 
Artur, Pociecha Zenon.

22.04.2012

33 Walne Zgromadzenie przyjęło wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich 
następującym Kol. myśliwym: Piotr Gaweł, Dec Stanisław, Miśkiewicz Wacław, 
Dariusz Bielecki s. Stanisława, Henryk Marcichów, 

22.04.2012

34 Zobowiązuje się Zarząd Koła do kontynuacji hodowli kuropatw zgodnie z umową 
z WFOŚ i GW w Rzeszowie z dnia 27.09.2012r.

35 Zobowiązuje się Zarząd Koła do przystąpienia do programu reintrodukcji 
populacji
zająca – 100 sztuk w 2013 roku.



36 Wypełnić obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczący 
zakupu i prowadzenia sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej

37 Upoważnia się Zarząd  Koła do zakupu komputera, drukarki, programów 
pomocniczych 
oraz materiałów biurowych na potrzeby Koła.


