
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego nr 
19 „Koliber”, które odbyło się w dniu 01.10.2021 w Kłudzicach za rok 

gospodarczy 2020/21 
 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

1. Otwarcie walnego zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia. 

4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia. 

5. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniego Walnego Zgromadzeni. 

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Wybór komisji Skrutacyjnej. 

8. Sprawozdanie prezesa Koła Łowieckiego z działalności Zarządu za rok ubiegły. 

9. Sprawozdanie łowczego Koła Łowieckiego za rok gospodarczy 2020/21. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz 

wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu. 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 

rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły - 

głosowanie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej - 

głosowanie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji chłodni, dostosowanie do przepisów 

związanych z przechowywaniem tusz dzików na obszarze strefy żółtej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oficjalnych kanałów komunikacji z członkami 

koła. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu - 

głosowanie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok gospodarczy 

2021/22 - głosowanie. 

18. Głosowanie uzupełniające na członka zarządu Koła 

19. Glosowanie uzupełniające na członka komisji rewizyjnej. 

20. Dyskusja i wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 

 



ad 1 

 Walne Zebranie otworzył prezes - Stanisław Sierant. 

 

ad 2 

Stwierdzono obecność 17 z 29 członków Koła. Zebranie zostało uznane za 

prawomocne. 

 

ad 3  

Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Stanisława Sieranta, na sekretarza 

wybrano kol. Łukasza Sieranta-Oliwę. 

 

ad 4 

Prezes odczytał porządek Walnego Zgromadzenia. 

O głos poprosił kol. Małachowski. Kol. Małachowski złożył rezygnację z pełnienia 

obowiązków członka zarządu Koła.  

Prowadzący zebranie zarządził głosowanie nad dodaniem do porządku obrad punktu 

o wyborach uzupełniających do zarządu Koła. 

Prowadzący zebranie zarządził głosowanie nad dodaniem do porządku obrad punktu 

o wyborach uzupełniających do komisji rewizyjnej. 

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziało się za dodaniem 

powyższych punktów do porządku obrad oraz przyjęło porządek obrad. 

 

ad 5 

Sekretarz odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zebrania. Walne Zebranie 

jednogłośnie zatwierdziło protokół. 

 

ad 6   

Walne Zgromadzenie wybrało skład Komisji Uchwał i Wniosków. 

Skład komisji: 

przewodniczący - Piotr Ozga  

członkowie: Bartosz Wzorek, Sebastian Krak 

 

ad 7  

Walne Zgromadzenie wybrało skład Komisji Skrutacyjnej. 



Skład komisji: 

Przewodniczący: Piotr Grabowski 

Członkowie komisji: Michał Matusiak, Mateusz Sendalski 

 

ad 8  

Sprawozdanie z działalności zarządu rozpoczął prezes.  

 

Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2020/21 

Sprawy organizacyjne 

Prezes podziękował członkom Zarządu, komisji rewizyjnej, strażnikom łowieckim, 
szacującym szkody i pozostałym kolegom za zaangażowanie i prace na rzecz 
naszego Koła i łowiska. W okresie sprawozdawczym koło liczyło 28 członków + 1 
rezydent, stan na dzień 31.03.2021 to 27 członków (w czerwcu 2020 z powodu 
choroby z członkostwa zrezygnował kol. Leszek Matusiak – gorące podziękowania). 

 Zarząd w minionym roku pracował w następującym składzie: 

prezes - Stanisław Sierant 
łowczy – Waldemar Sendalski 
sekretarz – Łukasz Sierant-Oliwa 
skarbnik –Tomasz Kisiołek  
członek zarządu –Zenon Małachowski 

Komisja rewizyjna w składzie 

Jacek Zielonka – przewodniczący 
Zdzisław Sar – członek  

  
Strażnicy łowieccy  
Waldemar Sendalski 
Szacujący szkody: Tomasz Sąciński, Stanisław Sierant i Tomasz Kisiołek 

W tym czasie odbyło się 12 posiedzeń zarządu w tym jedno z udziałem komisji 
rewizyjnej. 

Drużyna strzelecka w składzie:  

Michał Matusiak, Karol Kałużny, Łukasz Sierant-Oliwa, zajęła 3 miejsce w 
okręgowych zawodach strzeleckich. 

Zagospodarowanie Łowiska 



Zagospodarowanie utrzymane jak w poprzednich latach, dodatkowo w oddziale 28 i 
na wypalankach posiany został rzepak  

Realizacja budżetu.  

PLAN BUDŻETU KŁ „KOLIBER” NA ROK GOSPODARCZY 2020/21 

KOSZTY Plan wykonanie 
Zagospodarowanie i dokarmianie 30000 13000 
Dzierżawa i Składka od ha 6000 6000 
Organizacja polowań zbiorowych / komercyjnych/ 
premie, rekompensaty ASF 

17000 13650 

szkolenia 5000 13650 
Utrzymanie osady łowieckiej i samochód, remonty 8000 7000 
Szkody łowieckie     30000 30290 
Imprezy myśliwskie 3000 0 
Pozostałe /inwestycje 25000 11538 
KOSZTY RAZEM 126000 95128 

           

PRZYCHODY plan wykonanie 
Opłaty członków 33000 33570 
Sprzedaż tuszy do skupu 40000 10000 
Tusze na użytek własny 10000 15925 
Polowania komercyjne 25000 0 
Dotacje 10000 3153 
Odstrzały dzików w strefie WAMTA + PIW 8000 12450 
PRZYCHODY RAZEM                     126.000                        75.098 

           

Podsumowanie  

Koszty Planowane 116.000 wykonane 95.128 

Przychody planowane 126000 wykonano 75098 

Wynik finansowy – 20030 

 

 

 

 

BUDŻET NA ROK NASTĘPNY 

PLAN BUDŻETU KŁ „KOLIBER” NA ROK GOSPODARCZY 2021/22 

 



KOSZTY 

 Zagospodarowanie i dokarmianie…………………….………………20.000 zł 

 Dzierżawa……………………………………………………….………..6.000 zł 

 Organizacja polowań zbiorowych / komercyjnych/ premie………...10.000 zł 

 Szkolenia………………………………………………………..………...5.000 zł 

 Utrzymanie osady łowieckiej i samochód…………………..………..30.000 zł 

 Szkody łowieckie………………………………………………….…….25.000 zł 

 Imprezy myśliwskie………………………………………………………4.000 zł 

 Pozostałe /inwestycje/ ….……………………………………………..10.000 zł 

      koszty razem   110.000 zł 

PRZYCHODY 

 Opłaty członków………………………………………………………..36.000 zł 

 Sprzedaż tuszy do skupu…………………………………...…………30.000 zł 

 Tusze na użytek własny………………………………………………..12.000 zł 

 Polowania komercyjne…………………………………………………15.000 zł 

 Dotacje……………………………………………………….……………3.000 zł 

 INNE (odstrzał dzików sanitarnych)……………………….……………8.000 zł 

      przychody razem        100.000 zł 

 

ad 9 

Sprawozdanie Łowczego za rok gospodarczy 2020/21 

 
W roku gospodarczym 2019/20 wydano 102 upoważnienia do odstrzelenia 
zwierzyny, odebrano 101, upoważnień sanitarnych wydano 34, zwrócono 33. 

Łowczy przedstawił zestawienie pozyskania zwierzyny. 

Pozyskanie zwierzyny (planowane - wykonane) 

Jeleń: 

byk – plan: 6, wykonanie: 6 (w tym 1 ubytek) 



łania - plan: 7 wykonanie - 8 

cielę - plan: 5 wykonanie - 5 

Daniel:  

 byk - plan: 0, wykonanie – 0 

łania - plan: 1, wykonanie – 1 

cielę - plan: 1, wykonanie - 1 

Sarna: 

rogacz – plan: 76, wykonanie - 78 (w tym 2 ubytki)  

koza – plan: 30, wykonanie - 28 (2 tym 2 ubytki) 

koźlę - plan: 16, wykonanie - 17  

Dzik  

plan: 35 wykonanie - 55  
sanitarny - 29 

Lis – plan: 105 wykonanie - 34 

Bażant – plan: 50 wykonanie - 2 

Gołąb grzywacz - plan: 30 wykonanie - 1 

W sezonie 2020/21 w związku z pandemią SARS-CoV-2 nie odbywały się polowania 
zbiorowe. 

ad 10 

Sprawozdanie z działalności komisje rewizyjnej przedstawił Kol Zielonka.  

Komisja skrutacyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla wszystkich 

członków zarządu 

 

Ad 11 

W związku z brakiem chętnych do podjęcia dyskusji w sprawie sprawozdań, 

prowadzący zebranie zarządził przejście do kolejnego punktu obrad. 

 

ad 12 

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu 

sprawozdania z działalności zarządu za rok gospodarczy 2019/20.  



Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019/20. 

 

ad 13 

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok gospodarczy 2019/20 

ad 14 

Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji i dostosowania chłodni – głosowanie 
jawne. 

głosów za – 13, głosów przeciw – 4, wstrzymali się od głosu – 0 

 

Walne Zebranie podjęło decyzję o modernizacji i dostosowaniu chłodni do przepisów 

związanych z przechowywaniem tusz dzików na obszarze strefy żółtej 

 

Ad 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu komunikacji oficjalnej z członkami koła, 
którzy wypełnią stosowną deklarację.  

Deklaracji wypełnionych: 16 

W związku z powyższym koledzy: Krak S; Wzorek B; Kałużny K; Małachowski Z. 
Zielonka J; Sypniewski K;Kisiołek T; Ozga P; Sendalski M;  Grabowski P; Matusiak 
M; Sąciński T; Gruszczyński T; Sar Z; Sierant S; Sierant-Oliwa Ł. zgodzili się na 
otrzymywanie komunikacji oficjalnej drogą mailową na podane w deklaracji adresy e-
mail. 

Ad 16 
Głosowanie tajne nad absolutorium dla członków zarządu: 

Prezes – Stanisław Sierant  

głosów za – 14, głosów przeciw – 3, wstrzymali się od głosu – 0, głosy nieważne - 1 

 

Łowczy – Waldemar Sendalski  

głosów za – 17, głosów przeciw – 0, wstrzymali się od głosu – 0, głosy nieważne – 1 

 

Skarbnik – Tomasz Kisiołek 

głosów za – 12, głosów przeciw – 5, wstrzymali się od głosu – 0, głosy nieważne - 1 

 



Sekretarz – Łukasz Sierant-Oliwa 

głosów za – 14, głosów przeciw – 1, wstrzymali się od głosu – 2, głosy nieważne - 1 

 

Walne zebranie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu. 

 

ad 17 

Głosowanie nad planem budżetu na rok gospodarczy 2020/21. 

 

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 

za – 17; przeciw – 0; wstrzymujących się – 1 

Walne zebranie przyjęło plan budżetu na rok 2020/21 

 

Ad 18 

Głosowanie uzupełniające na członka zarządu Koła. Kandydat – Tomasz Sąciński 

głosów za – 17, głosów przeciw – 1, wstrzymali się od głosu – 0, głosy nieważne – 0 

Walne Zebranie zdecydowało o uzupełnieniu Zarządu Koła o osobę Tomasza 

Sącińskiego 

Ad 19 

Głosowanie uzupełniające na członka komisji rewizyjnej. Kandydat – Michał Matusiak 

głosów za – 17, głosów przeciw – 0, wstrzymali się od głosu – 1, głosy nieważne – 0 

Walne Zebranie zdecydowało o uzupełnieniu Komisji Rewizyjnej o osobę Michała 

Matusiaka 

ad 20 

W związku z brakiem chętnych do podjęcia dyskusji w sprawie sprawozdań, 

prowadzący zebranie zarządził przejście do kolejnego punktu obrad. 

 

ad 21 

Przewodniczący Walnego Zebrania zakończył obrady. 

 

 

 
przewodniczący: Stanisław Sierant   sekretarz: Łukasz Sierant-Oliwa 


