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Kłudzice, dn. ………………

UCHWAŁA Nr 2 WALNEGO ZGORMADZENIA
CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 19 „KOLIBER” W KŁUDZICACH
Z DNIA ………………… 2016 roku
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
1. …………………………………. – przewodniczący
2. ………………………………..... – członek
3. ………………………………..... – członek
Walne Zgromadzenie w dniu …………………….roku podjęło następującą uchwałę:

Art. 1 w zakresie spraw organizacyjnych.

§1
Zobowiązuje się członków macierzystych i nie macierzystych do przepracowania
minimum 30 godzin (efektywnych) prac gospodarczych na rzecz koła w roku
gospodarczym. Zakres prac oraz termin ich wykonania opracuje zarząd koła.
W przypadku niewykonania przydzielonej pracy obciąża się myśliwego ekwiwalentem
pieniężnym w kwocie 12,00 zł za godzinę. Zwolnieni z prac są myśliwi,
którzy ukończyli 70 rok życia. Protokoły czynności gospodarczych muszą być
dostarczone

łowczemu

najpóźniej

do

15

marca

roku

gospodarczego.

Za prace gospodarcze uznaje się też uczestnictwo w poczcie sztandarowym.

§2
1. Zasady wydawania upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego:
- nie zaleganie z opłatami na rzecz koła;
- zaangażowanie w pracach gospodarczych i reprezentacyjnych na rzecz koła;
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- zaangażowanie w ochronę upraw przed zwierzyną dziką;
- odstrzał drapieżników;
- prawidłowa realizacja odstrzałów w roku poprzednim;
- terminowy zwrot poprzednich zezwoleń na odstrzał;
- aktywny udział w polowaniach zbiorowych.
2. W przypadku odstrzału zwierzyny niezgodnie z upoważnieniem zostaną wyciągnięte
konsekwencje statutowe w stosunku do myśliwego. W uzasadnionych przypadkach
upoważnia się zarząd do wydania pozwolenia na polowanie indywidualne myśliwym
spoza naszego koła. Takie polowanie może odbywać się tylko w obecności myśliwego
naszego koła. Pozwolenie takie nie może zawierać zwierzyny trofeowej, tj. sarny
rogacza i jelenia byka. Upoważnia się też zarząd koła do komercyjnej sprzedaży
odstrzału zwierzyny.

§3
3

Zabrania się budowy w łowisku i przenoszenia urządzeń łowieckich bez zgody zarządu
koła. Dokładną lokalizację należy uzgodnić z łowczym. Zabrania się również
nęcenia zwierzyny w miejscach do tego nie przeznaczonych. Może to się odbywać
tylko za zgodą zarządu koła.
§4
Zeszyt wpisów wyjść na polowania indywidualne znajduje się w miejscowości
Kłudzice w siedzibie koła.
§5
Powołuje się Komisję ds. szacowania szkód łowieckich w składzie:
Kolegów: Leszek Matusiak, Tomasz Kałużny oraz jako wspomagający członkowie
zarządu. Szacowanie szkód łowieckich zalicza się jako prace gospodarcze na rzecz
koła z czego należy sporządzić stosowany protokół zatwierdzany przez prezesa koła
lub łowczego.
§6
Upoważnia się do udostępnienia domku myśliwego osobom spoza grona myśliwych
naszego koła, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zarząd.
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§7
Zobowiązuje się gospodarza obiektu do udostępnienia domku myśliwskiego członkom
naszego koła.
§8
Upoważnia się zarząd koła do dalszego prowadzenia prac modernizacyjnych domku
myśliwskiego w ramach posiadanych funduszy, które nie naruszą działań statutowych
i podjętych przez koło uchwał.

Art. 2 W zakresie gospodarki pozyskaną zwierzyną.
§1
Ustala się, że tusza zwierzyny może być zabrana na użytek własny przez myśliwego
po uprzednim uzyskaniu zgody łowczego lub prezesa koła. Bezwzględnie tuszę należy
okazać członkowi zarządu celem określenia wagi i sporządzenia protokołu pobrania
tuszy na użytek własny. Protokół należy dostarczyć niezwłocznie łowczemu. Myśliwy,
w

przypadku

pozyskania

dzika,

jest

zobowiązany

do

dokonania

badania

weterynaryjnego. Za badanie to na obecność włośnia odpowiedzialny jest myśliwy,
który pozyskał dzika.
§2
Trofeum pozyskanej sarny rogacza i jelenia byka stanowi własność myśliwego.
W przypadku pozyskania tych trofeów w sposób naganny i oceniony przez komisję
wyceny trofeów na dwa punkty czerwone – trofeum to stanowi własność koła.
Dotyczy również oręża dzika. Trofea ocenione jako naganne należy zdeponować
w domku myśliwskim za pośrednictwem zarządu koła.
§3
Ustala się odpłatność za tuszę zwierzyny, zabranej na użytek własny na poziomie ceny,
jaka obowiązuje w danym czasie w najbliższym punkcie skupu w Piotrkowie Tryb.
Wpłaty należy dokonywać do kasy koła.
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§4
Ustala się niedziele dniem polowań na kaczki a ponadto, w miesiącach listopadzie
i grudniu, dodatkowo w każdym dniu tygodnia poza sobotą i dwa dni przed polowaniem
zbiorowym

na

obszarze

wyznaczonym

kalendarzem

polowań

zbiorowych.

§5
W

okresie

polowań

zbiorowych

zabrania

się

polowania

indywidualnego

2 doby przed polowaniem w terenie ujętym w planie polowań na dany dzień.
Nieregulaminowe pozyskanie zwierzyny będzie rozpatrywane przez zarząd koła
w ciągu 14 dni od popełnienia, z zastosowaniem wniosków, kar statutowych,
finansowych, prac gospodarczych, podobnie jak nieetyczne zachowanie na wniosek
pisemny prowadzącego polowanie lub trzech uczestników polowania z uwzględnieniem
dat, okoliczności i zarzutów członków koła, nie będących spokrewnionymi
lub powiązanymi rodzinnie.
§6
W celu uniknięcia przekroczenia planu pozyskania zwierzyny, każdy myśliwy
o dokonaniu odstrzału zwierzyny płowej lub czarnej, jest zobowiązany niezwłocznie,
tj. tego samego dnia lub następnego do godz. 900, powiadomić łowczego.
Dotyczy to również wszystkich oddanych strzałów w łowisku, poza polowaniem
na ptactwo. Wszystkie oddane strzały muszą być odnotowane w książce ewidencji
pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym.

§7
Bezwzględnie należy się zastosować do informacji, zamieszczanych przez zarząd
koła w skrzynce z książką pobytu myśliwego w łowisku.

§8
Zarząd koła umożliwi właścicielom psów trenowanie ich. Zasady ustali zarząd koła.
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Art. 3 w zakresie spraw finansowych.

§1
Ustala się składkę członkowską na rzecz koła (roczną) w wysokości 360,00 zł
z możliwością wpłaty w dwóch ratach:
- I rata 180,00 zł do 30 czerwca;
- II rata 180,00 zł do polowania hubertowskiego lub końca października danego roku.
Składka będzie waloryzowana według procentu wzrostu składki na PZŁ.
W przypadku skreślenia, wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w kole w trakcie
trwania roku gospodarczego myśliwy jest zobowiązany uregulować wszelkie należności
na rzecz koła w terminie 30 dni od daty ustania członkostwa. Mają tu zastosowanie
przepisy Statutu PZŁ, rozdział IX § 46.

§2
Ustala się wysokość wpisowego do koła w kwocie dziesięciokrotnej rocznej wartości
składki na PZŁ dla myśliwego wstępującego do naszego koła.

§3
Zgodnie z par. 43 ust. 2 statutu PZŁ ustala się następującą zasadę:
- w ciągu 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia myśliwego o obowiązku
uregulowania zaległości finansowych zarząd koła ma obowiązek skreślenia z listy
członków koła, zalegającego z tymi płatnościami myśliwego. Awizo stanowi skutek
doręczenia.
§4
Upoważnia się zarząd do obciążania członków naszego koła kosztami przesyłek
pocztowych (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – dot. upomnienia
o nieuregulowanych należnościach finansowych jak i innych zobowiązań na rzecz koła.

§5
Koszty polowań zbiorowych, tj. koszty naganki i transportu pokrywa koło, z ustalonej
w wysokości 160,00 zł, składki na organizację polowań zbiorowych.
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§6
Ustala się terminy składek:
- na koło łowieckie do 30.10. danego roku;
- na PZŁ z ubezpieczeniem do 30.11. danego roku;
- na polowania zbiorowe do 30.10. danego roku;
- na prace gospodarcze do 31.03. danego roku;
- za tusze do 30 dni od daty pozyskania;
- za odstrzał w innej, niż pierwsza klasa wyceny tuszy w czasie polowań
indywidualnych do 30 dni od chwili wyceny.

§7
Ustala się pogotowie kasowe do 2.000,00 zł oraz za zgodą zarządu możliwość zakupu
środków trwałych do 5.000,00 zł.

Postanowienia końcowe:
Powyższa uchwała staje się prawomocna z dniem podjęcia i jest jedyną obowiązującą
Uchwałą Walnego Zgromadzenia w naszym kole.

Podpisy Komisji:
1. Przewodniczący

………………………………….

2. Członek

………………………………….

3. Członek

………………………………….
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