UCHWAŁA NR 1/2018/2019
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wojskowego Koła Łowieckiego nr 209 „Bóbr”
z dnia 21.04.2018r w Dobry Brat - Osiek.
1. Walne Zgromadzenie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 209 „Bóbr” za okres od 01-042017 – 31-03-2018 roku po wysłuchaniu sprawozdania finansowego i rachunku wyników
uchwala przyjęcie niniejszego sprawozdania:
Wystąpił dodatni wynik finansowy w kwocie 16.371,54 zł, który zwiększy fundusz
statutowy.
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Wojskowego Koła Łowieckiego nr 209
„Bóbr” na które składa się:
- Bilans sporządzony na dzień 31-03-2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 140.800,36 zł.
- Rachunek wyników sporządzony na dzień 31-03-2018 roku – wynik finansowy dodatni
w kwocie 16.371,54 zł
2. Zatwierdzono plan działalności oraz budżet Koła wraz z wprowadzonymi poprawkami na
sezon 2018/2019 będący załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały
3. Zatwierdzono zakup działki nr 659/12 w Osieku, powierzchnia 1386m2, KW
GD1A/00050612/5 i upoważniono Zarząd do sfinalizowania transakcji.
4. Zobowiązano Zarząd, przed zakupem działki, do uzyskania pisemnej informacji z UG
Osiek o możliwości budowy domu mieszkalno-usługowego.
5. Ustala się składkę miesięczną w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych) oraz wpisowe do
koła 2000 zł (dwa tysiące złotych)
Zwalnia się n/w myśliwych z opłacania składek w wysokościach:
- Koledzy myśliwi, którzy ukończyli 70 lat
- 50%
- Członkowie zarządu:
- Łowczy
- 100%
- pozostali
- 50%
- Gospodarze obwodów łowieckich
- 100%
- kol. Czesława Dejnekę - ze składek sezonu 2018/2019 w zamian za cały uzyskany
rabat za przekazanie zwierzyny do skupu w poprzednich sezonach
6. Ustala się opłaty uiszczane po otrzymaniu rachunku
- za pozyskaną zwierzynę braną na użytek własny:
a. Jeleń łania
300zł (trzysta złotych)
b. Jeleń cielak
150zł (sto pięćdziesiąt złotych)
c. Daniel łania
120zł (sto dwadzieścia złotych)
d. Daniel cielak
80zł (osiemdziesiąt złotych)
e. Dziki wszystkie
50zł (pięćdziesiąt 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 (dziesięć złotych)
7. 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 i trofeów z ograniczeniem do 95% wartości.
8. Każdy Członek Koła ma prawo zaprosić na polowanie gościa za zgodą Zarządu Koła.
9. Myśliwemu wykonującemu prace zlecone na rzecz Koła, w tym szacowanie szkód
łowieckich, uzgodnienia planów łowieckich oraz inwentaryzację, przysługuje rozliczenie
w postaci delegacji służbowej.
10. Myśliwy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Łowczego o pozyskaniu zwierzyny
grubej w postaci wiadomości tekstowej SMS z podaniem: gatunku, czasu, obwodu
łowieckiego.

11. Zezwolenia na polowania indywidualne są wydawane wszystkim myśliwym, którzy nie
zalegają z opłatami, pracami i składkami na rzecz Koła. Przy wydawaniu zezwoleń na
samce zwierzyny płowej, w pierwszej kolejności wydawać myśliwym wnoszącym
największy wkład pracy na rzecz Koła.
12. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Koła do umieszczania na stronie Koła
informacji o terminach i miejscu odbywających się posiedzeń zarządu.
13. Uchwala się, że podany przez Członków adres korespondencji elektronicznej e-mail jest
uznawany za równoważny adres do skutecznie doręczonej korespondencji statutowej.
14. Podjęto uchwałę o wystąpienie z wnioskami o odznaczenia łowieckie
a. Zasłużony Dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej:
i. Marek Chabowski
ii. Marek Kus
iii. Rafał Wąs
iv. Mieczysław Lipiński
v. Eugeniusz Szypowicz
vi. Ryszard Chrabkowski
vii. Krzysztof Jankowski
b. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej:
i. Ryszard Kupka
ii. Jan Michałowicz
c. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej:
i. Lucjan Legan
15. Uchyla się wszystkie poprzednie uchwały Walnego Zgromadzenia nie dotyczące spraw
osobowych i statutowych
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