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Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w dniu 27.05.2013

W dniu 27.05 odbyło się pierwsze zebranie Zarządu w nowym składzie. Obecni byli wszyscy
członkowie Zarządu: Stanisław Sierant – prezes, Edmund Miśkiewicz – łowczy, Witold Maćkowiak –
skarbnik, Zenon Małachowski – sekretarz; strażnicy łowieccy: kolega Waldemar Sendalski i kolega
Tomasz Kałużny; gospodarz naszej osady łowieckiej: kolega Andrzej Nowakowski oraz księgowy koła –
kolega Leszek Matusiak. Po dyskusji Zarząd KŁ podjął następujące uchwały:

1. Wyznaczono 3 grupy do pilnowania pól i innych akcji wyznaczonych przez Zarząd:
Edmund Miśkiewicz

(grupowy)

-Bartosz Wzorek
- Sebastian Krak
- Zenon Małachowski
- Paweł Załoga
- Witold Maćkowiak
- Henryk Supady
- Piotr Ozga
- Joanna Bednarek
- Aleksander Bednarek

Waldemar Sendalski

(grupowy)

-Janusz Błaszkowski
- Jan Jasak
- Andrzej Kowalczyński
- Jacek Zielonka
- Piotr Grabowski
- Marek Nowak
- Leszek Matusiak

Tomasz Kałużny

(grupowy)

- Karol Kałużny
- Andrzej Nowakowski
- Zdzisław Sar
- Tomasz Kisiołek
- Stanisław Sierant
- Eugeniusz Lisowski
- Jerzy Sypniewski

2. Odpowiedzialni za dokarmianie zwierzyny będą koledzy: Waldemar Sendalski i Tomasz Kałużny (do
nich należy się zgłaszać w sprawach związanych z pobraniem kukurydzy itp.
3. Odpowiedzialny za uprawę poletek łowieckich oraz za pasy zaporowe: kolega Stanisław Sierant.
4. Funkcję gospodarza osady łowieckiej będzie nadal pełnił kolega Andrzej Nowakowski z pomocą
kolegi Sebastiana Kraka.
5. Odpowiedzialny za poczet sztandarowy – kolega Andrzej Nowakowski.
6. W dniu polowania zbiorowego za samochód rozwożący myśliwych odpowiedzialny jest prowadzący
polowanie.
7. Prace społeczne będą wyznaczane po zadeklarowaniu się kolegów do brania w nich udziału.
8. Odstrzały na kozły w roku gospodarczym 2014/15 będą wydawane jedynie kolegom, którzy wezmą
udział w 50% polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2013/14.
Przypomina się, że zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z września 2010,
dotyczącego zobowiązań finansowych, wydanie zezwolenia na polowanie indywidualne będzie
możliwe jedynie w przypadku, gdy wszystkie zobowiązania finansowe wobec Koła zostaną
uregulowane terminowo. W przypadku nieprzestrzegania terminowych wpłat, zostaną cofnięte
również wcześniej wydane zezwolenia.

