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L.dz. 9-17/18                                             Sieniawa, dnia 05.05.2017 r. 
 
      Członkowie oraz Stażyści 
      Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” 
      w Sieniawie 
      - wszyscy- 

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie działając na podstawie § 57 Statutu 

PZŁ zwołuje na dzień 27.05.2017 roku o godz. 16
00

 w sali widowiskowej „SOKÓŁ” 

w Sieniawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła. 

Uchwala się następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2) Wprowadzenie sztandaru Koła. 

3) Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4) Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

5) Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

6) Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2016 roku (protokół 
jest do wglądu u Sekretarza Zarządu oraz będzie wyłożony do wiadomości 
zainteresowanym na sali obrad  na 1 godz. przed rozpoczęciem Walnego 
Zgromadzenia, dodatkowo został on udostępniony na stronie internetowej koła - 
dostępny dla członków koła po zalogowaniu). 

7) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

8) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

9) Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za sezon 2016/17. 

10) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 
2016/17 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu. 

11) Przedstawienie sprawozdań przez Przewodniczących z działalności Komisji 
Problemowych (wyłożone zostaną do wiadomości zainteresowanym przy stole 
prezydialnym  na 1 godz. przed rozpoczęciem WZ) tj. dot. sprawozdania: 

a) Komisji etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich oraz współpracy ze szkołami 
(Przewodniczący - Kol. Andrzej Lichołat), 

b) Komisji strzeleckiej oraz szkoleniowej (Przewodniczący - Kol. Andrzej Sokulski), 

c) Komisji kynologicznej oraz hodowli i ochrony zwierzyny (Przewodniczący - Kol. 
Robert Piętowski). 

12) Dyskusja nad sprawozdaniami. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła 
oraz przyjęcia informacji z wykonania budżetu koła za sezon 2016/2017. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków         
Zarządu Koła. 

16) Przedstawienie projektu planu działalności i prezentacja budżetu koła (preliminarz) na 
sezon 2017/2018. 

17) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na sezon           
gospodarczy 2017/18.     
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18) Sprawy organizacyjne (przedstawienie, omówienie i poddanie pod głosowanie projektów 
uchwał przygotowanych przez Zarząd Koła tj.: 

a) Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości na siedzibę koła.  

b) Podjęcie uchwały w sprawie organizacji obchodów jubileuszu 65-lecia powstania 
koła.. 

c) Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia zgłaszanych wniosków 
o przyznanie odznaczeń łowieckich. 

d) Podjęcie uchwały w sprawie zakupu 100 szt. zajęcy do ich celowej introdukcji 
w łowiskach. 

e) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji równowartości jednej dniówki tj. wzrost 
stawki godzinowej do wysokości 13,00 zł za godz. (aktualizacja uchwały nr 25 pkt. 3 
ze zbioru uchwał) 

19) Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski. 

20) Głosowanie oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną. 

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

22) Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków - zatwierdzenie podjętych uchwał. 

23) Szkolenie z zakresu regulaminu polowań oraz selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt 
łownych a także instruktaż (prezentacja) korzystania z elektronicznej książki ewidencji 
pobytu myśliwych w łowisku.   

24) Wyprowadzenie sztandaru Koła. 

25) Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

UWAGI: 

1) Zarząd Koła prosi o punktualne i niezawodne przybycie. 

2) Obecność wszystkich członków obowiązkowa. Odnośnie członków którzy nie 
usprawiedliwią swojej nieobecności na WZCzK zostaną zastosowane sankcje określone 
uchwałą WZ nr 11 z dnia 24.04.2016 r. Przypomina się. że za nieusprawiedliwioną 
nieobecność na WZ zwiększa się ilość godzin prac społecznych na rzecz koła o 50%.) 

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

4) Wnioski na odznaczenia łowieckie również winne być podawane na piśmie wraz z ich 
uzasadnieniem.  

5) W celu usprawnienia zgłaszania propozycji uchwał i 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. 

 
 
        Z pozdrowieniem 
                          Darz bór 
 
 
 
 
Otrzymują: 

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

 


