Zdzisław Kołodziński

29-05-2017
Głos w dyskusji i propozycje uchwał na WZ 03-06-2017

Do punktu 9 porządku obrad – dyskusja
Odnośnie realizacji uchwały 18/2016-2017
Uchwała Walnego Zebrania nie została wykonana. W uchwale WZ było wyraźnie zapisane o zakazie
cenzury. Obszerny regulamin – dzieło zarządu – mocny nacisk kładzie na cenzurę właśnie.
W punkcie 5 Administrator czytaj Sekretarz Koła zastrzega sobie prawo do publikacji w dogodnym dla
siebie czasie i kolejności.
Może więc nie opublikować nigdy i będzie to zgodne z regulaminem – dogodny czas nie nastąpił.
W punkcie 8 twórca regulaminu mówi, iż między innymi Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia korekty merytorycznej. Przypomnę twórcom regulaminu: „merytorycznie” to
znaczy ściśle na temat.
Jeżeli Zarząd może zmieniać treść wpisu w zakresie merytorycznym czyli zmieniać istotę tematu to jak
napisze na temat Prezesa to Zarząd może to zmienić w taki sposób iż będzie to np. o szopie praczu.
Dwa wymienione punkty dyskwalifikują regulamin jako niezgodny z Uchwałą WZ mówiącą o zakazie
cenzury.
Do punktu 16 porządku obrad
Uchwały Stałe są dorobkiem wielu lat pracy Walnych Zgromadzeń Koła. Nie widzę powodu aby je
anulować!
Do punktu 17 porządku obrad
Zarząd całą parę kieruje w gwizdek. „Zasady funkcjonowania koła” – co to jest?
A jak koło funkcjonowało przez 20 lat i przez dwa lata „dobrej zmiany”? Jest to zwyczajny gniot
prawny. Bubel bez najmniejszych wątpliwości.
Do czasu kiedy jesteśmy członkami PZŁ zasady funkcjonowania Koła określa Statut PZŁ, Statut Koła
Łowieckiego „OSTOJA” przyjęty przez Walne Zebranie oraz inne istniejące przepisy i regulaminy (np.
polowań) + uchwały Walnego Zebrania.
Odnośnie „Regulaminu obrad WZ”
Komu Zarząd chce odebrać głos mierząc stoperem czas wypowiedzi? Swoim kolegom? Dlaczego?
Przecież WZ są po to by właśnie rozmawiać, dyskutować, a nie tylko głosować tajnie.
Wnioskuję o odrzucenie regulaminu WZ w całości i apeluję do Zarządu o wycofanie pomysłu z
zasadami funkcjonowania koła i nie mieszanie go z uchwałami stałymi WZ.
Poza tym jeżeli zostanie uchwalony to nie będzie miał mocy prawnej, Już w punkcie 1 rozdziału II i 12
rozdziału III jest niezgodny z prawem wyższego rzędu.
Odnośnie porządku obrad
Brak w nim punktu dotyczącego uchwał WZ

Jeżeli taki zostanie wniesiony to przedstawiam zgodnie z paragrafem 17 regulaminu moje propozycje
uchwał stałych:
1. Zobowiązuje się zarząd do publikacji protokołu z WZ najpóźniej 1 m-c przez następnym WZ
(na stronie internetowej koła)
Uzasadnienie: uczestnicy WZ podpisem zatwierdzają protokół z poprzedniego WZ. Podpisując
uczestnicy potwierdzają że dokument odzwierciedla przebieg WZ. Mają możliwość
zapoznania się z jego treścią jeżeli zostanie on opublikowany
2. Uchwała zmienna nr 17/2016-17 przechodzi z zachowaniem treści do uchwał stałych
3. Uchwała zmienna nr 15/2016-17 przechodzi z zachowaniem treści do uchwał stałych
Do punktu 18 porządku obrad – zapytania do prezesa:
1. Kto zdecydował o zmianie miejsca zbiórek i miejsca pamięci Koła? Uchwały WZ nie było. Z
protokołów zarządu nie wynika aby kiedykolwiek był ten temat poruszany
2. Czy prezes zwrócił do koła pieniądze za prywatną imprezę Hubertowską?

To jest mój głos w dyskusji na WZ
Jeżeli zapis o kneblowaniu wypowiedzi nie zostanie usunięty z regulaminu WZ to mój głos mieści się
w 5-ciu minutach i proszę o przedstawienie go na WZ i na stronie dla członków przed WZ
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