UCHWAŁA nr 1/2015/2016
Z WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Wojskowego Koła Łowieckiego nr 209 „Bóbr”
z dnia 25.04.2015r w Skowarczu.
1. Przyjęto protokołu z Walnego Zgromadzenia WKŁ nr 209 „Bóbr” odbytego w dniu 27.04.2014
2. Przyjęto regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz wykonania budżetu za 2014/2015
4. Zatwierdzono sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2014/2015
5. Absolutorium dla poszczególnych Członkom Zarządu Koła za działalnośd w sezonie 2014/2015 - w głosowaniach
tajnych.
Udzielono absolutorium:
- Jarosław Michałowicz -PREZES
- Jan Ciarkowski- ŁOWCZY
- Marek Chabowski- SKARBNIK
- Tomasz Łabuoski- CZŁONEK ZARZĄDU
Nie udzielono absolutorium:
- Kazimierz Kałan - SEKRETARZ
6. Wygospodarowana nadwyżka z sezonu 2014/2015 w kwocie 4.724,86 zł zostaje przekazana na fundusz statutowy
na rok 2015/2016.
7. Zatwierdzono plan działalności oraz budżet Koła wraz z wprowadzonymi poprawkami na sezon 2015/2016
Zmieniono:
przeznaczyd 4 000 zł na organizację 70 lecia Koła.
8. Ustala się składkę miesięczną w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych) oraz wpisowe do koła 2000zł (dwa tysiące
złotych)
Zwalnia się n/w myśliwych z opłacania składek w wysokościach:
Koledzy myśliwi, którzy ukooczyli 70 lat - 50%
Członkowie zarządu:
- Łowczy - 100%
- pozostali - 50%
Gospodarze obwodów łowieckich - 50%
9. Każdy Członek Koła który nie ukooczył 70 lat zobowiązany jest do odpracowania na rzecz Koła trzech dniówek w
roku gospodarczym w obwodzie do którego jest przydzielony. Kwota zastępcza za nieprzepracowaną dniówkę 100 zł
(sto złotych)
10. Ustala się opłaty uiszczane po otrzymaniu rachunku/faktury:
- za pozyskaną zwierzynę braną na użytek własny:
a. Jeleo łania
300zł (trzysta złotych)
b. Jeleo cielak
150zł (sto pięddziesiąt złotych)
c. Daniel łania
120zł (sto dwadzieścia złotych)
d. Daniel cielak
80zł (osiemdziesiąt złotych)
e. Dzik wszystkie
50zł (pięddziesiąt złotych)
f. Pozostała zwierzyna gruba – według ceny skupu z dnia pozyskania w I klasie
- za trofea z wyłączeniem zaproszonych gości:
a. Wieniec jelenia 30zł (trzydzieści złotych)
b. Łopaty daniela 20zł (dwadzieścia złotych)
c. Parostki rogacza 10zł (dziesięd złotych)

11. Myśliwym przekazujący pozyskaną zwierzynę na polowaniu indywidualnym do punktów skupu w I jakości tuszy
przyznaje się rabat w wysokości 10% wartości tuszy. Naliczony rabat będzie uwzględniony w kolejnych sezonach
łowieckich przy zakupie zwierzyny na użytek własny z ograniczeniem do 95% wartości tuszy.
12. Każdy Członek Koła ma prawo zaprosid na polowanie gościa za zgodą Zarządu Koła.
13. Myśliwemu wykonującemu prace zlecone na rzecz Koła, w tym szacowanie szkód łowieckich, uzgodnienia planów
łowieckich oraz inwentaryzację, przysługuje rozliczenie w postaci delegacji służbowej.
14. Myśliwy ma obowiązek niezwłocznie powiadomid Łowczego o pozyskaniu zwierzyny grubej.
15. Zezwolenia na polowania indywidualne są wydawane wszystkim myśliwym, którzy nie zalegają z opłatami, pracami
i składkami na rzecz Koła. Przy wydawaniu zezwoleo na samce zwierzyny płowej, w pierwszej kolejności wydawad
myśliwym wnoszącym największy wkład pracy na rzecz Koła.
16. Uchyla się wszystkie poprzednie uchwały Walnego Zgromadzenia nie dotyczące spraw osobowych i statutowych.
17. Walne Zgromadzenie WKL nr 209 „Bóbr” w Gdaosku, działając na podstawie §53 pkt 2 Statutu, postanawia wybrad
do składu Zarządu Koła:
-Jarosław Michałowicz -PREZES
-Jan Ciarkowski- ŁOWCZY
-Marek Chabowski- SKARBNIK
-Tomasz Łabuoski- POD ŁOWCZY
- Marek Kus - SEKRETARZ
18. Walne Zgromadzenie WKL nr 209 „bóbr” postanawia wybrad do Komisji Rewizyjnej:
-Jarosława Kaniszewskiego
-Grzegorza Węgrzyoskiego
-Krzysztof Jankowskiego
19. Wybrano kandydatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
-Jarosław Kaniszewski.
-Jan Ciarkowski.
20. Uchwalono nowy adres Koła WKŁ nr 209 „Bóbr” na : Gdaosk ul: Bliźniąt 13/1 80-299 Gdaosk.

…..................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

…..................................
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

