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L.dz. 4-19/20

Sieniawa, dnia 29.04.2019 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie informuje, że w związku
z wniesionym przez kol. Z. Ciurko w dniu 19.04.2019 roku odwołaniem od uchwały Zarządu
Koła nr ZK-04-19/20 z dnia 4.04.2019 r. w sprawie nałożenia kary porządkowej a także
w związku z otrzymanym w dniu 29.04.2019 r. okólnikiem nr 2/2019 ZG PZŁ w Warszawie
w sprawie organizacji WZ, zachodzi konieczność zamieszczenia nowych spraw w porządku
00
obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.05.2019 roku o godz. 16 (sobota)
w sali widowiskowej CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie.
W związku z powyższym na podstawie § 41 pkt. 3 Statutu PZŁ Zarząd Koła
zawiadamia, że w ustalonym porządku obrad przesłanym w zawiadomieniu z dnia 18.04.2019
roku dodaje się kolejne zapisy w punkcie nr 19) i proponuje się zamieszczenie w nim nowych
spraw o następującej uzupełnionej treści:
19) Sprawy organizacyjne (przedstawienie, omówienie i poddanie pod głosowanie
projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Koła tj.:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad zapraszania gości na polowania
indywidualne o następującej treści: w okresie od 1 września do 15 października
obowiązuje zakaz zapraszania gości.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powiązania zasad odstrzału kozłów z odstrzałem kóz
i koźląt o następującej treści: myśliwi którzy pozyskają (od bieżącego sezonu)
minimum 3 szt. kóz lub koźląt, w sezonie następnym otrzymają premię w postaci
odstrzału na więcej niż 2 szt. kozłów.
3. Podjęcie uchwały z sprawie upoważnienia Zarządu Koła do zakupu 100 szt. zajęcy
do ich celowej introdukcji w łowisku w sezonie 2019/20.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniesionego odwołania kol. Z. Ciurko od
uchwały Zarządu Koła nr ZK-04-19/20 z dnia 4.04.2019 r. w sprawie nałożenia kary
porządkowej w postaci zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres
2 miesięcy.
5. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sposobu powiadamiania członków koła
o przyjęciu do koła przez Zarząd Koła nowych członków (zgodnie z § 25 pkt. 3
Statutu PZŁ zaleca się powiadamianie drogą elektroniczną lub w inny określony
sposób np. SMS, listownie).
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu opłacenia wpisowego do koła
(zgodnie z § 26 pkt. 1 Statutu PZŁ, Zarząd Koła proponuje opłacanie wpisowego
w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o przyjęciu przez Zarząd Koła).
W pozostałym zakresie treść poszczególnych punktów w ustalonym projekcie
porządku obrad Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

Z pozdrowieniem
Darz bór
Zarząd Koła
Otrzymują:
1. Wszyscy członkowie i stażyści Koła.
2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu.
3. a/a

