
 

 

20) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów uzupełniających skład ZK 
i delegatów na OZD. 

21) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na sezon           
gospodarczy 2018/19.     

22) Sprawy organizacyjne (przedstawienie, omówienie i poddanie pod głosowanie projektów 
uchwał przygotowanych przez Zarząd Koła tj.: 

 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia budowy siedziby koła.  

23) Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski. 

24) Głosowanie oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną. 

25) Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków Zarządu Koła w sprawie uchwalenia wyróżnień 
i nagród przewidzianych dla członków koła za zasługi w statutowej działalności 
(wręczenie dyplomów dla króla sezonu i najlepszego lisiarza).  

26) Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 

27) Wyprowadzenie sztandaru Koła. 

28) Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

 

UWAGI: 

1) Z uwagi na tematykę, która poruszona będzie podczas zebrania (m.in. w związku ze 
zmianą ustawy Prawo łowieckie) uprasza się Członków Koła o liczne i punktualne 
przybycie. 

2) Zarząd Koła przypomina, że obecność wszystkich Członków Koła na WZ powinna być 
obowiązkowa (podstawa prawna § 41 pkt. 9 Statutu PZŁ). 

3) W przypadku braku możliwości udziału w WZ, Zarząd Koła prosi o przesłanie pisemnego 
usprawiedliwienia swojej nieobecności.  

4) Członkowie koła zgłaszający projekty uchwał winni podawać je w formie pisemnej. 

5) W celu usprawnienia zgłaszania propozycji uchwał i wolnych wniosków dotyczących 
życia naszego Koła, Zarząd zwraca się z prośbą o wcześniejsze ich przemyślenie 
i przygotowanie się do wystąpienia z propozycją danej treści uchwał i wniosków. 

6) Zarząd Koła informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem (art. 33d ustawy – Prawo 
łowieckie kandydowanie na funkcję delegata na OZD wiąże się obecnie z koniecznością 
złożenia oświadczenia lustracyjnego (druki oświadczeń i koperty będą przygotowane na 
WZ zgodnie z okólnikiem nr 11/O/2018 ZG PZŁ z dnia 19.04.2018 r.). 

7) Zarząd Koła przypomina o trwającym procesie wymiany legitymacji PZŁ. Wszystkie stare 
legitymacje (zielone) tracą ważność z dniem 31.12.2018 r. Prosimy wszystkich Członków 
Koła, którzy dotąd nie dopełnili formalności związanych z nowymi legitymacjami 
o dostarczenie zdjęcia w formacie pliku JPG w rozmiarze 640 x 480 pikseli. Wraz ze 
zdjęciem należy złożyć ankietę aktualizacyjną (do pobrania na www. koła). Wypełnioną 
kartę i plik z foto należy złożyć podczas obrad WZ do sekretarza Koła lub przesłać je 
niezwłocznie pocztą  e-mail na adres darzbor.sieniawa@gmail.com 
 

 
 
        Z pozdrowieniem 
                          Darz bór 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Wszyscy członkowie i stażyści Koła. 
2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu. 
3. a/a 

 

mailto:darzbor.sieniawa@gmail.com

