INFORMACJA DLA CZŁONKÓW KOŁA PO WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
KOŁA ŁOWIECKIEGO OSTOJA W DNIU 21.05.2016 r.
1. Uchwały stałe długoterminowe Koła Łowieckiego „OSTOJA” w Wysokiej.
UCHWAŁY STAŁE DŁUGOTERMINOWE WALNEGO ZGROMADZENIA
a) Założenie Koła z nazwą „OSTOJA” w Wysokiej po podziale Koła
Łowieckiego „Szarak” Lubiszyn oraz rejestracja w Urzedzie Wojewódzkim w
Gorzowie Wlkp dnia 29-06-1995 r.
1
b) Przyjęcie Statutu Koła
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Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do pełnienia funkcji Kapituły
Odznaczeń Zasłużony dla Koła Łowieckiego „OSTOJA” i może on poszerzyć
skład Kapituły o przedstawiciela Komisji Rewizyjnej oraz zmiennie osoby,
którym medale zostały przyznane i są członkami Koła.
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Członkowie Koła powyżej 70-tego roku życia są zwolnieni z opłacania
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na realizację prac
społecznych
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Seniorzy powyżej 75-go roku życia wpłacają 50% rocznej składki
członkowskiej do Koła.
Uczestnikom polowania zbiorowego o ograniczonej sprawności fizycznej i
zdrowotnej przysługuje prawo odmowy losowania stanowisk. Stanowiska
wyznacza prowadzący polowanie.
Zwierzynę drobną, drapieżniki, ptactwo (listy, jenoty, norki, kaczki, gęsi,
bażanty, itd.) myśliwy pozyskuje bezpłatnie jako zwrot poniesionych kosztów
wykonania polowania.
Pozyskane trofea są własnością myśliwego bez względu na poprawność
odstrzału.
Za zaproszonego myśliwego (przy ostrzale indywidualnym) odpowiada
myśliwy zapraszający i jest on zobowiązany towarzyszyć gościowi w trakcie
polowania.
Delegacje dla członków Koła i Zarządu musza być pozytywne zaopiniowane
przed wyjazdem w delegację przez Zarząd Koła, inne przedstawione
delegacje nie będą rozliczane i poniesione koszty nie będą zwracane.
Rekompensata kosztów polowania indywidualnego na jelenia byka i sarny
rogacza – 0%. (Rekompensatą jest trofeum).
Rekompensata kosztów polowania indywidualnego w wysokości 20%
wartości tuszy zwierzyny zdanej do skupu (dotyczy: jeleń łania, jeleń ciele,
sarna koza i sarna koźle)
Rekompensata kosztów za tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniach
zbiorowych 0%.
Ochrona upraw rolnych przed szkodami przez stróżowanie, preparaty
odstraszające, utrzymanie buchtowisk i pasów zaporowych oraz grodzenie i
elektroniczne odstraszacze
Zarząd do wyceny szkód wyrządzanych przez zwierzynę może zatrudnić
rzeczoznawcę.
Członkom Koła prenumerującym „Łowiec Polski” Koło dopłaca 50% kosztów
prenumeraty.
Zarząd Koła jest zwolniony z opłacania dodatkowych składek członkowskich
przeznaczonych na realizację prac społecznych w zamian za administrowanie
Kołem i posiedzenia Zarządu.
Myśliwi Koła Łowieckiego OSTOJA mają pierwszeństwo w wykonywaniu
odpłatnych prac na rzecz koła, według ramowego cennika pracy
przygotowanego i zatwierdzonego przez Zarząd
Członkowie Koła, którzy nie uregulowali wszelkich płatności na rzecz koła do
31 marca za sezon miniony, zostaną wydaleni z koła.
Ostateczny termin wpłaty składek do Koła wyznacza się do 30 września
każdego roku.
Wycena szkód dokonywana będzie komisyjnie przez, wyznaczonych przez
Zarząd, członków Koła. W wyjątkowych sytuacjach protokół wstępny może
wykonać 1 osoba.
Uchwały zmienne obowiązują na okres jednego sezonu i wygasają wraz ze
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zwołaniem corocznego Walnego Zwyczajnego Zebrania.
Uchwalono liczbę członków zarządu na pięć osób. W skład zarządu wchodzą :
Prezes, Łowczy, v-ce Łowczy, Sekretarz i Skarbnik.
Uchwalono liczbę członków Komisji Rewizyjnej na cztery osoby
Uchwalono sposób wyboru Członków zarządu: Wybór prezesa zarządu, a na
jego wniosek, pozostałych członków
Powołano Zarząd Koła na kadencję 2015-2020 w następującym składzie:
Prezes kol. Edward Tokarczyk, Łowczy kol. Stanisław Izdebski, V-ce Łowczy
kol. Paweł Jasiński, Skarbnik kol. Daniel Lisiecki, Sekretarz kol. Karol
Tokarczyk.
Powołano Komisję Rewizyjną na kadencję 2015-2020 w następującym
składzie: Przewodniczący kol Lucjan Sibiak i członkowie: kol. Andrzej
Pawelec, kol. Hubert Haliczanowski oraz kol. Tomasz Ćwiejkowski.
Każdy, nowo wstępujący do koła, członek jest zobowiązany do uszycia na
własny koszt munduru galowego, płaszcza, zakupu krawatu i kapelusza
zgodnie z obowiązującym wzorem w kole.
Warunkiem otrzymania zezwolenia na odstrzał zwierzyny grubej jest udział
myśliwego w przystrzelaniu broni i osobiste wykazanie się umiejętnościami
strzeleckimi (§34 pkt 7 Ustawy Prawo Łowieckie, §8 pkt 2 Regulaminu
Polowań, §12 pkt 2, §41 pkt 7, §53 pkt 10 Statutu PZŁ). W przypadku
nieobecności myśliwego na organizowanym przez koło przystrzelaniu
dopuszcza się dostarczenie Łowczemu zaświadczenia z uprawnionej
strzelnicy na własny koszt.
Walne Zebranie powołuje i upoważnia kol. Andrzeja Pawelca do
reprezentowania Koła Łowieckiego OSTOJA w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Walne Zebranie postanawia wyznaczyć dodatkową obowiązkową składkę
członkowską w wysokości 300zł na sezon, która zostanie przeznaczona na
realizacje prac gospodarczych. Termin wpłaty całej składki do 30 września
każdego roku.
Walne Zebranie zatwierdza umieszczanie na stronie internetowej koła w
zakładce „Dla członków koła” informacji dotyczących zaległości finansowych
poszczególnych członków z tytułu przynależności do PZŁ i Koła. Lista będzie
aktualizowana według potrzeb. Dane osobowe członków koła zostaną
dodatkowo utajnione pod indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi
nadanymi przez Zarząd Koła.
Tusze sarny i jeleni, pozyskane na polowaniu zbiorowym, myśliwy może
zakupić na użytek własny wg. aktualnych cen skupu w dacie pozyskania.

Tusze sarny i jeleni, pozyskane na polowaniu indywidualnym,
myśliwy może zakupić na użytek własny wg aktualnej ceny skupu
w dacie pozyskania.
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Zamyka się łowisko dla wszelkich polowań w terminie od 10 marca do 31
marca, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. O ewentualnych dodatkowych
terminach decyduje Zarząd.
Każdy Członek Koła może raz w sezonie otrzymać bezpłatnie odstrzał
indywidualny dla jednego zaproszonego gościa . Wydanie drugiego i
następnych odstrzałów indywidualnych dla zaproszonego gościa przez tego
samego myśliwego za odpłatnością 100 zł. Odstrzały dla zaproszonych gości
wydaje się na dwa tygodnie. Ilość i gatunek zwierzyny indywidualnie określa
łowczy.
Walne Zgromadzenie zobowiązuje zarząd do egzekwowania uchwał stałych i
zmiennych walnego zgromadzenia w okresie między kolejnymi zebraniami
Walnego Zgromadzenia.
Upoważnia się Zarząd do organizowania dodatkowych odpłatnych polowań
zbiorowych na zwierzynę grubą
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Zarząd jest upoważniony do zorganizowania lub udostępnienia łowiska dla
grup myśliwych chętnych do organizacji polowań zbiorowych na bażanty.
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Psy myśliwskie uczestniczące w polowaniach zbiorowych są objęte ochroną
weterynaryjną na koszt koła w przypadku urazów nabytych podczas
polowania zbiorowego i poszukiwania postrzałków. Właściciele psów
myśliwskich uczestniczących w polowaniach zbiorowych i poszukiwaniu
postrzałków będą oddzielnie wynagradzani. Forma wykonania uchwały
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pozostaje do dyspozycji zarządu koła.
Wprowadzenie opłaty w wysokości 20 zł za każdorazowe wysyłanie wezwań
do uregulowania opłat.
Wpisowe do Koła ustala się na kwotę 1500 zł.
Roczną składkę członkowską na rzecz Koła w sezonie 2013/2014 ustala się w
wysokości
300 zł za sezon. Młodzieży uczącej się do 25 lat przysługuje
zniżka w wysokości 50%. Termin wpłaty całej składki do 30 września każdego
roku.
Przyznanie honorowego członkowstwa w kole kol Mirosławowi
Haliczanowskiemu
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2. Uchwały Walnego Zgromadzenia 21.05.2016 r. Koła Łowieckiego „OSTOJA” w Wysokiej

Nr Uchwały:

Treść Uchwały

1/2016-2017

Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia KŁ
„OSTOJA” w Wysokiej. Tekst jednolity Regulaminu obrad w załączeniu.

2/2016-2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Koła za sezon łowiecki
2015/2016

3/2016-2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za sezon
łowiecki 2015/2016

4/2016-2017

Walne zgromadzenie udziela absolutorium: Prezesowi Zarządu Koła kol.
Edwardowi Tokarczykowi, Łowczemu Koła kol. Stanisławowi Izdebskiemu,
Skarbnikowi Koła kol. Danielowi Lisieckiemu oraz Sekretarzowi Koła kol.
Karolowi Tokarczykowi.
Walne zgromadzenie nie udziela absolutorium V-ce Łowczemu Koła kol.
Jackowi Kołodzińskiemu.

5/2016-2017

Walne Zgromadzenie odwołuje kol. Jacka Kołodzińskiego z funkcji V-ce
Łowczego Koła Łowieckiego „OSTOJA” w Wysokiej

6/2016-2017

Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję V-ce Łowczego Koła kol. Pawła
Jasińskiego.

7/2016-2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza budżet Koła na sezon łowiecki 2016/2017

8/2016-2017

Kontynuacja zasiedlania łowiska bażantem

9/2016-2017

Cenę tuszy dzika pobraną przez myśliwego na użytek własny ustala się na
poziomie aktualnej ceny skupu w dacie pozyskania.

10/2016-2017 Podjęcie działań w kierunku poprawy warunków bytowania zwierzyny poprzez
utrzymanie poletka łowieckiego.
11/2016-2017 Punktacja do wyznaczenia króla polowania zbiorowego. W punktacji pominięci
zostaną myśliwi nie przestrzegający zasad przyjętych na polowaniach
zbiorowych w naszym kole:
Jeleń byk w wyznaczonej klasie wieku (poza szpicakiem) – 10 punktów / szt.
Pozostałe jelenie – 5 punktów / szt.
Odyniec (do klasyfikacji: szable wystające na min 5 cm) – 8 punktów / szt.
Samice dzika (waga powyżej 45 kg) – 2 punkty / szt.
Pozostałe dziki – 4 punkty / szt.
Kozy, koźlęta, lisy i pozostałe drapieżniki – 3 punkty / szt.
12/2016-2017 Upoważnia się Zarząd do rozeznania i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu
możliwości dzierżawy lub zakupu gruntu na potrzeby Koła wg kryterium
najniższych kosztów. Zarząd określi cel nabycia (siedlisko, gospodarka łowicka)
gruntu z uzasadnieniem opłacalności i wskazaniem środków na realizację.

13/2016-2017 Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o sprzedaży odstrzału saren rogaczy w
ilości nie przekraczającej 15 szt.
14/2016-2017 Każdy członek Koła może złożyć przed Walnym Zgromadzeniem za
pośrednictwem Zarządu Koła propozycję Uchwały do przegłosowania na WZ.
15/2016-2017 Zobowiązuje się Zarząd do organizacji nie mniej niż 5 polowań zbiorowych dla
członków Koła z pełną oprawą i minimum jednym posiłkiem, dwa w sobotę, dwa
w niedziele i jedno do dyspozycji Zarządu Koła.
16/2016-2017 Za tusze pobrane na użytek własny, które po badaniu okażą się chore, koszty
utylizacji ponosi Koło a myśliwy nie płaci za tuszę.
17/2016-2017 Walne Zebranie zobowiązuje Zarząd do publikacji na stronie internetowej Koła
uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu Koła w ciągu 14 dni od daty
posiedzenia.
18/2016-2017 Zarząd określi zasady publikacji na stronie internetowej Koła /zdjęcia, teksty/ z
zachowaniem przestrzegania Konstytucji w zakresie wolności publikacji i
zakazie cenzury. Regulamin umieści na stronie Koła do dnia 30.06.2016 r.

