OBOWIĄZUJĄCE

UCHWAŁY

NA DZIEŃ 18 MAJA 2013 ROKU
WALNEGO ZGROMADZENIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 209 „
BÓBR” W GDAŃSKU UL. OGARNA 85/86/1

Uchwała Nr 1/1999 z dn. 08.05.1999 r. Walnego Zgromadzenia członków Koła

punkt.19 – Utrzymać komisję regulaminowo – dyscyplinarną do prowadzenia dochodzeń
i przedstawienia wniosków Zarządowi Koła w składzie ;
- Kol. Mirosław Redak,
- Kol. Lucjan Legan

Uchwała Nr 1/2006 z dn. 06.05.2006 r. Walnego Zgromadzenia członków Koła

punkt.16- Nakłada się na każdego myśliwego obowiązek utrzymania w
sprawności technicznej przydzielonych urządzeń łowieckich. W przypadku
stwierdzenia niesprawności tych urządzeń Zarząd może wyznaczyć / zatrudnić/
wykonawcę , a kosztami obciążyć myśliwego. Zarząd może zwolnić myśliwego z prac
przy urządzeniach łowieckich i przydzielić go do innej pracy na rzecz Koła.
Uchwała Nr 1/07 z dn. 12.05.2007r. Walnego Zgromadzenia członków Koła

punkt.8- Ustala się pogotowie kasowe w wysokości 1800 zł , nadwyżki wpłacać do Banku.
punkt.19- Myśliwy odpowiada za jakość oraz dostarczenie w jak najkrótszym czasie do
punktu skupu zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym.

punkt.20- Dowód zdania pozyskanej zwierzyny do punktu skupu, myśliwy ma obowiązek
dostarczyć w ciągu 7 dni do skarbnika lub innego członka zarządu.

punkt.21- Zarządu Koła przydziela odstrzały premiując szczególną aktywność myśliwych
przydziałem odstrzałów samców zwierzyny płowej . Odbiór uprawnień do odstrzałów od Kol.
Prezesa lub Łowczego po wcześniejszym uzgodnieniu przez zainteresowanych.

punkt.22- Zobowiązuje się Zarząd do:
a/ zorganizowania przynajmniej raz w roku zawodów na strzelnicy myśliwskiej.
b/ ustalenie w planie polowań drugich terminów awaryjnych polowań zbiorowych w środku
tygodnia umożliwiających odbywanie zaplanowanych polowań w razie niesprzyjających
warunków pogodowych w pierwszym terminie.
c/ podjęcia statutowych działań w stosunku do kolegów nie płacących terminowo składek
członkowskich na rzecz koła i PZŁ.
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d/ do wyciągnięcia konsekwencji organizacyjnych w stosunku do osób długotrwale nie
biorących udziału w działalności Koła.

punkt.25-Utrzymuje się polowania indywidualne w obwodzie 58 wg. kalendarza polowań
na bażanty i kaczki w środy , soboty i niedziele. W obwodach leśnych bez ograniczeń.

punkt.26- Myśliwy ma prawo do korzystania z domku myśliwskiego na zasadach
określonych przez zarząd. Zasady zostaną podane w komunikacie do dnia 30.06.2007 r.

Uchwała Nr 1/08 z dn. 01.05.2008 r. Walnego Zgromadzenia członków Koła

Punkt 10. Walne Zgromadzenie nie zwolniło kol. myśliwych funkcyjnych Koła /
Zarząd i Komisję rewizyjną / z prac gospodarczych na rzecz Koła.
Uchwała Nr 1/09 z dn. 16 maja 2009 roku Walnego Zgromadzenia członków
Koła

punkt.7 -Gość zaproszony poluje tylko i wyłącznie w obecności

myśliwego
zapraszającego, który pełni rolę podprowadzającego i odpowiada za przestrzeganie zasad
obowiązujących w kole i wynikających z regulaminu polowań.

punkt.8- Nie wydawać zgody na branie zwierzyny grubej na użytek własny myśliwym
mającym jakiekolwiek zobowiązania finansowe w stosunku do koła i PZŁ.

Punkt 9.

Wprowadza się zakaz polowania indywidualnego w innych obwodach w czasie
trwania polowania zbiorowego.

punkt.12 – Uchwala się roczną kwotę 500 zł przeznaczoną na nagrody dla myśliwych (
król polowania, król pudlarzy ) Za zakup nagród odpowiedzialny jest Skarbnik Koła.

Uchwały z dnia 09.05.2010 r. Walnego Zgromadzenia członków Koła

Nr 4. Walne Zgromadzenie WKŁ nr 209 „Bóbr” w Gdańsku, działając na podstawie §53
pkt 2 Statutu, postanawia wybrać do składu Zarządu Koła:
2. Jan Ciarkowski jako Łowczy Koła

Nr 5. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
Walne Zgromadzenie WKŁ nr 209 „Bóbr” w Gdańsku, działając na podstawie §53 pkt 3
Statutu, postanawia wybrać do składu Komisji Rewizyjnej kolegów:
1. Tadeusz Bukontt
2. Jarosław Kaniszewski
3. Krzysztof Jankowski

Nr 6. w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów
Walne Zgromadzenie WKŁ nr 209 „Bóbr” w Gdańsku, działając na podstawie §53
pkt 4 Statutu, postanawia:
Wybrać na delegatów Okręgowego Zjazdu Delegatów kolegów:
1. Tadeusz Bukontt
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2. Andrzej Baranowski

Nr 9 -w sprawie zobowiązania Zarządu Koła do informowania członków o proponowanych
i obowiązujących uchwałach Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie WKŁ nr 209 „Bóbr” w Gdańsku, postanawia zobowiązać
Zarząd Koła do wysyłania informacji dla wszystkich członków Koła o
proponowanych i obowiązujących uchwałach przed Walnym Zgromadzeniem i
umieszczaniem ich treści na stronie Koła – www.wkl 209.pl
Zobowiązuje się Zarząd Koła do przedstawienia propozycji uchwały na następne
Walne Zgromadzenie, dotyczącej bieżącej działalności koła z uwzględnieniem
wszystkich poprzednich i obowiązujących uchwał.

Uchwały z dn. 26.06.2011 Walnego Zgromadzenia członków Koła

Nr 4 -Uzupełnienie Zarządu Koła ;
T. Łabuński Członek Zarządu

Nr 8. W sprawie zwolnienia ze składek członkowskich i wszelkich prac.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zwolnienia myśliwych, którzy ukończyli 70 lat z
wszelkich prac na rzecz Koła

Nr 9. W sprawie wyznaczenia kol. myśliwych do pocztu sztandarowego, oraz zakupienia
umundurowania.
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru i zatwierdziło n/ wym. kol. myśliwych do pocztu
sztandarowego, oraz zleciło zakup umundurowań myśliwskich na koszt koła.
1/ Kolega Kazimierz Kałan, 2/Raimund Tuszkowski, 3/Czesław Dejneka,4/Marek Chabowski.

Uchwały z dn. 18.05.2012 r. Walnego Zgromadzenia Członków Koła

Nr 6. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne, zasad
zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zapraszania na polowania
indywidualne i zbiorowe myśliwych nie będących członkami koła.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ Nr 209 „Bóbr” w Gdańsku, działając na
podstawie § 53 pkt. 10 statutu, uchwaliło że:
1. Zezwolenia na polowania indywidualne są wydawane wszystkim
myśliwym, którzy nie zalegają z opłatami i składkami na rzecz koła.
2. Przy wydawaniu zezwoleń na samce zwierzyny płowej, w pierwszej
kolejności wydawać myśliwym wnoszącym największy wkład pracy na
rzecz koła.
4. Zarząd może w drodze uchwały, przydzielić odstrzał myśliwym nie
będącym członkami, którzy mają szczególne zasługi na rzecz koła, za
wyjątkiem samców zwierzyny płowej.
5. Zarząd może w drodze uchwały, podjąć decyzję o przekazaniu tuszy
dzika rolnikowi, który w wyniku ugody zrezygnuje z odszkodowania za
szkody w uprawach i płodach rolnych. Tuszę należy wycenić wg
faktycznej wagi i cen obowiązujących w skupie.
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6. W obwodzie nr 137 (58) na ptactwo z wyjątkiem gęsi, można polować tylko w środy,
soboty i niedziele.
Nr 7. w sprawie uchwalenia wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych
opłat na rzecz koła wnoszonych przez członków, a także sposobu i terminu ich
uiszczania.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ Nr 209 „Bóbr” w Gdańsku, uchwaliło
opłaty na rzecz koła w n/w wysokości:
1. wpisowe - 2000,00 zł,
2. składka członkowska - 40,00 zł/miesiąc
3. ekwiwalent za nieprzepracowaną dniówkę - 75,00 zł
Każdy myśliwy ma obowiązek przepracować minimum 3 dniówki.
Wszelkie opłaty muszą zostać uregulowane najpóźniej 3 miesiące od terminu
powstania, przelewem na konto koła. W wyjątkowych wypadkach można
wpłacić u skarbnika koła.

Nr 11.

w sprawie ustanowienia archiwum koła
Walne Zgromadzenie członków WKŁ Nr 209 „Bóbr” w Gdańsku uchwala
powstanie archiwum koła. Siedziba archiwum będzie znajdować się na terenie
leśniczówki Karcznia. Zobowiązuje się wszystkie dotychczasowe osoby
funkcyjne do przekazania wszelkich posiadanych dokumentów do archiwum w
terminie 3 miesięcy. Odpowiedzialnym za przechowywanie dokumentów
ustanawia się kol. Jana Ciarkowskiego.

Nr 12.

w sprawie zwrotu kosztów użycia własnego pojazdu do celów służbowych.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ Nr 209 „Bóbr” w Gdańsku uchwaliło, że
myśliwym wykonującym czynności służbowe na rzecz koła, należy się
ekwiwalent finansowy za faktycznie zużyte paliwo. Każde użycie własnego
pojazdu należy uzgodnić z zarządem.

Nr 13.

w sprawie pokrywania kosztów polowań zbiorowych.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ Nr 209 „Bóbr” w Gdańsku podjęło
uchwałę, że koszty polowań zbiorowych ( transport, naganka ) ponosi koło,
natomiast pozostałe koszty ( poczęstunek, napoje ) ponoszą solidarnie myśliwi.

Uchwały z dn. 03.11.2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Koła

Nr 1. - w sprawie wyboru Sekretarza Koła.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ nr 209 „Bóbr” wybrało na Sekretarza Koła
kolegę Kazimierza Kałana

Nr 2. w sprawie zmiany siedziby i adresu Koła.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła nr 209 „Bóbr” podjęło uchwałę w
sprawie zmiany siedziby i adresu Koła z ul. Kadetów 1/20 w Gdańsku na adres

:

80 – 826 Gdańsk ul. Ogarna 85 / 86 / 1.

Uchwały z dn. 18.05.2013r. Walnego Zgromadzenia członków Koła

Nr 5. w sprawie zwalniania poszczególnych członków w całości lub części ze składek
i innych opłat na rzecz koła.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ Nr 209 „Bóbr” działając na podstawie
§ 53 pkt. 9 statutu, zwalnia n/w myśliwych z opłacania składek w n/w
wysokościach:

1. Koledzy myśliwi, którzy ukończyli 70 lat - 50%
2. Członkowie zarządu:
- łowczy -100%
- pozostali -50%

3. Gospodarze obwodów łowieckich - 50%
Nr 6. w sprawie odpłatności myśliwych za zwierzynę braną na użytek własny oraz
trofeów samców zwierzyny płowej
Walne Zgromadzenie członków WKŁ nr 209 „Bóbr” uchwala w przypadku
brania zwierzyny na użytek własny, myśliwy wnosi opłaty w n/w wysokościach:
Dzik ;
- warchlak 100,00 zł ( sto złotych )
- przelatek 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych )
- wycinek 200,00 zł ( dwieście złotych )
Od w/w kwot odejmuje się 50,00 zł tytułem kosztów uzyskania dochodu.
Zwierzyna płowa;
W klasie II wg cen za 1 kg, obowiązujących w skupie, zgodnie z
faktyczną wagą tuszy.
Zwierzyna drobna;
-bażant - 5,0 zł , -kaczka - 5,0 zł , -dzika gęś - 10,00 zł.
Odpłatność za trofea ustala się w n/w wysokościach:
-jeleń byk - 30,00 zł , -daniel byk - 20,00 zł , -sarna kozioł - 10,00 zł
Zabranie zwierzyny na użytek własny wymaga uprzedniej zgody zarządu koła
potwierdzonej wpisem w upoważnieniu do polowania indywidualnego.

Nr 8 -w sprawie rekompensaty dla myśliwych, którzy pozyskali i odstawili do punktu
skupu zwierzynę.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ nr 209 „Bóbr” podjęło uchwałę o
przyznaniu myśliwym rekompensaty rzeczowej w kwocie 50 zł za pozyskanie
zwierzyny płowej tj. jelenia i daniela na polowaniu indywidualnym w pierwszej
klasie tuszy odstawionej do punktu skupu.

Nr 9 - w sprawie uiszczania opłat za wydanie odstrzału członkowi PZŁ nie będącego
członkiem Koła
Każdy członek WKŁ nr 209 „ BÓBR” może zaprosić 1 gościa w sezonie po
uprzednim złożeniu wniosku do Zarządu koła o wydanie odstrzału na polowanie
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indywidualne w terminie do jednego miesiąca. Opłata za wydanie odstrzału na
polowanie indywidualne pobierana jest w wysokości 50,00zł na rzecz Koła.
Wniosek nie dotyczy osób zaproszonych decyzją Zarządu.

Nr 11 - w sprawie zwrotu kosztów użycia własnego pojazdu do celów służbowych.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ nr 209 „Bóbr” uchwaliło, że myśliwym
wykonującym czynności służbowe na rzecz koła, należy się zwrot realnie
poniesionych kosztów w formie delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego
pojazdu. Każde użycie własnego pojazdu należy uzgodnić z Zarządem Koła.

Nr 12 - w sprawie unieważniania uchwał.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ nr 209 „Bóbr” podjęło uchwałę o
unieważnieniu wszystkich, wcześniej podjętych uchwał, które w swej treści są niezgodne z
podjętymi na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

Nr 13 - w sprawie wyboru Prezesa Koła.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ nr 209 „Bóbr” wybrało na Prezesa Koła
kolegę Jarosława Michałowicza.

Nr 14 - w sprawie wyboru Skarbnika Koła.
Walne Zgromadzenie członków WKŁ nr 209 „Bóbr” wybrało na Skarbnika Koła
kolegę Marka Chabowskiego
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