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Kłudzice, dn. ………………

UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 19 „KOLIBER” W KŁUDZICACH
Z DNIA ………………… 2018 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
Ustala się składkę na zagospodarowanie łowiska w wysokości 450 zł rocznie, płatne
do 31 marca danego roku gospodarczego, z możliwością odpracowania przez
myśliwych, według stawki 12zł/h, zgodnie z ramowym harmonogramem prac
gospodarczo-społecznych, przedstawionych przez łowczych. Powyższy
harmonogram zostanie przedstawiony do dnia 28 września 2018 oraz do dnia 15
kwietnia każdego następnego roku gospodarczego. Wykonane prace muszą zostać
przedstawione zarządowi Koła do weryfikacji i akceptacji w ciągu 7 dni od daty ich
wykonania. Rozliczenie prac społecznych nastąpi do końca lutego danego roku
gospodarczego. Zwolnieni ze składki są myśliwi, którzy ukończyli 70 rok życia, osoby
szacujące szkody łowieckie, osoba odpowiedzialna za samochód należący do Koła,
a także Paweł Załoga i Andrzej Nowakowski.
§2
1. Zasady wydawania upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego:
- niezaleganie z opłatami na rzecz Koła;
- zaangażowanie w ochronę upraw przed zwierzyną dziką;
- odstrzał drapieżników;
- prawidłowa realizacja odstrzałów w roku poprzednim;
- terminowy zwrot poprzednich zezwoleń na odstrzał.
2. Upoważnia się zarząd do wydania pozwolenia na polowanie indywidualne myśliwym
spoza Koła Łowieckiego Koliber. Upoważnia się zarząd Koła do sprzedaży
odstrzału zwierzyny.
§3
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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 nieprzeznaczonych. 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:
Leszek Matusiak, Tomasz Kałużny oraz, jako wspomagający, członkowie zarządu.
§6
Upoważnia się do udostępnienia domku myśliwego osobom spoza grona myśliwych
Koła Łowieckiego Koliber, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zarząd.
§7
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.
§8
Skład Zarządu Koła zostaje powiększony do sześciu osób, powierzając dodatkowym
członkom funkcje wicełowczego i członka zarządu - zastępcy sekretarza.

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.
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§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.
Powyższe nie dotyczy tuszy dzika - w tym wypadku zryczałtowana opłata wynosi 120zł
za
sztukę.
Wpłaty należy dokonywać do kasy Koła.
§4
Ustala się̨ częściową rekompensatę kosztów polowań za pozyskaną zwierzynę
płową (nietrofealną) i lisy w wysokości:
- Jeleń łania – 100zł
- Jeleń cielę – 80 zł
- Daniel łania – 100 zł
- Daniel cielę – 80 zł
- Sarna koza – 50 zł
- Sarna koźlę – 30 zł
- Lis – 30 zł
Powyższe ustalenia dotyczą̨ zwierzyny pozyskanej na polowaniach indywidualnych
jak i zbiorowych. Warunki wypłaty rekompensat i sposób ewidencji pozyskanych
lisów ustali Zarząd Koła Łowieckiego.
Na poczet w/w rekompensat wprowadza się opłatę w kwocie 240zł rocznie. Dotyczy
ona wszystkich członków Koła i jest niezależna od przyznanych ulg.
Uchwała obowiązuje od 1.04.2018 i dotyczy wszystkich członków Koła Łowieckiego
Koliber.
§5
Plan polowań zbiorowych ustala i przedstawia łowczy Koła do dnia 15 sierpnia danego
roku.
§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
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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.

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
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.
§3
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.
§4
Koszty polowań zbiorowych, tj. koszty naganki i transportu pokrywa Koło, z ustalonej
w wysokości 160,00 zł składki na organizację polowań zbiorowych.
§5
Ustala się terminy składek:
- na Koło Łowieckie do 30.10. danego roku;
- na PZŁ z ubezpieczeniem do 30.11. danego roku;
- na organizację polowań zbiorowych do 30.10. danego roku;
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- na prace gospodarcze - do 31 marca 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.
§6
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.

1. Przewodniczący
2. Członek
3. Członek

Podpisy Komisji:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
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