Załącznik do Protokołu z Zebrania Zarządu Koła z dn.: 14.04.2017 r.
Propozycja porządku obrad WZ:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3-osobowej) oraz Komisji Uchwał i Wniosków
(2-osobowa).
4. Stwierdzenie prawomocności obrad WZ.
5. Przyjęcie porządku obrad WZ.
6. Zatwierdzenie Protokołu z Walnego Zgromadzenia 2016r.
7. Sprawozdanie Zarządu Koła za sezon łowiecki 2016 / 2017.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za sezon łowiecki 2016 / 2017 oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła za sezon łowiecki 2016 /
2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za sezon łowiecki
2016 / 2017.
12. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła za sezon
łowiecki 2016 / 2017. Głosowanie tajne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła za
sezon łowiecki 2016 / 2017.
14. Przedstawienie planu budżetu Koła na rok gospodarczy 2017 / 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Koła na sezon łowiecki 2017 / 2018.
16. Dyskusja i głosowanie nad Uchyleniem dotychczas obowiązujących Uchwał wg numerów: 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42.
17. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem Uchwały „Zasady funkcjonowania Koła Łowieckiego „Ostoja”
w Wysokiej.
18. Dyskusja i wolne wnioski.
19. Zakończenie Zebrania.

Propozycja Uchwały nr …./2017-2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
KŁ „ OSTOJA” w Wysokiej
„Zasady Funkcjonowania Koła Łowieckiego „OSTOJA” w Wysokiej”
KŁ ”Ostoja” ma siedzibę w Wysokiej; nr domu 71 znajdującej się we własności Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Adres korespondencyjny Koła: ul. Ogińskiego 8E/3; 66-400 Gorzów Wlkp.
Przyjmuje się pieczęć Koła według wzoru aktualnie stosowanego i znajdującego się w
dokumentach Koła.
Członkowie Koła mogą otrzymywać Odznakę „Zasłużony dla Koła Łowieckiego „Ostoja” w
Wysokiej.
I REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „OSTOJA”
1. Obrady WZ prowadzone są w sposób jawny, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. W obradach z prawem głosu stanowiącego uczestniczą nie pozbawieni praw członkowie Koła, a
z głosem doradczym biorą w nich udział przedstawiciele organów Zrzeszenia.
3. W obradach powinni uczestniczyć stażyści odbywający staż w Kole, mający również prawo
głosu doradczego.
4. WZ wybiera spośród obecnych członków przewodniczącego WZ i sekretarza, którzy kierują
obradami WZ, aż do ich zamknięcia, zgodnie z porządkiem obrad i niniejszym regulaminem.
5. Dla stwierdzenia prawomocności WZ i podejmowanych uchwał wybiera się trzyosobową
komisję mandatową, która jednocześnie sprawuje funkcje komisji skrutacyjnej.
6. Celem sprawnego przygotowania uchwał WZ wybiera 2 osobową komisję uchwał i wniosków.
7. W sprawach wyborów i odwołań organów Koła oraz ich członków, wyborów delegatów na
Zjazd Okręgowy PZŁ i rozpatrywania wykluczeń członków Koła, odwołań do WZ, wniosków o
nadanie Honorowego Członkowstwa Koła, wniosków o odznaczenia, a także innych głosowań
przeprowadzanych w sposób tajny, wybiera się 3 osobową Komisję Skrutacyjną, której
zadaniem jest techniczne przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ogłoszenie jego
wyników.
8. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą być wybierani kandydaci do organów Koła oraz
kandydaci na delegatów na Zjazd Okręgowy PZŁ.
9. Głosowanie w sprawie udzielania absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła
przeprowadza się w sposób tajny.
10. Listę kandydatów do organów Koła i wyboru delegatów zamyka się po wyczerpaniu zgłoszeń.
11. Nazwiska kandydatów, po uzyskaniu ich zgody są umieszczane na liście w porządku
alfabetycznym.
12. Głosu w dyskusji udziela w kolejności zgłoszeń przewodniczący WZ.

13. Czas wypowiedzi nie powinien przekraczać 5 minut. Ograniczenie to nie dotyczy członków
organów Koła i organów Zrzeszenia.
14. Poza kolejnością przewodniczący WZ udziela głosu w sprawie formalnej oraz przedstawicielom
organów Zrzeszenia i organów Koła.
15. Przewodniczący WZ może pozbawić głosu w przypadkach, gdy:
–

wypowiedź nie dotyczy tematu,

–

wypowiedź uchybia powadze WZ.

16. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może udzielić głosu

dodatkowo lub poza

kolejnością.
17. Członkowie Koła wnioski do uchwał mogą zgłaszać ustnie lub pisemnie. Uchwały są
przyjmowane w głosowaniu jawnym, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
18. Po wyborze przewodniczącego WZ należy rozpatrzyć ewentualne odwołania członków od
decyzji Zarządu Koła zawieszających ich w prawach członka Koła.
19. Przewodniczący WZ może wykluczyć uczestnika z udziału w obradach, w przypadku
uporczywego naruszania niniejszego regulaminu lub zachowującego się w sposób niegodny
członka PZŁ.
II WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA
INDYWIDUALNEGO ORAZ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA POZYSKANEJ
ZWIERZYNY
1.

Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami,
wydawane są na równych zasadach wszystkim członkom Koła nie posiadających zaległości
finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła, w ilości
wynikających z planu odstrzałów oraz innych przepisów łowieckich.

2.

Odstrzały wystawiane są przez osoby upoważnione przez Zarząd Koła, podpisywane są
przez łowczego lub v-ce łowczego na okres do 6 miesięcy i o kolejne 2 miesiące przedłużane.

3.

Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami polowania i etyką łowiecką,
ma prawo pierwszeństwa do zakupu jej tuszy, po cenie uzyskiwanej w danym czasie przez Koło
od punktu skupu tusz - powiększonej o wartość podatku VAT.

4.

W przypadku gdy tusza zwierzyny z powodów choroby nie nadaje się do spożycia, myśliwy
po okazaniu Zarządowi dokumentu badania weterynaryjnego ma prawo nie płacić za tusze a
Koło Łowieckie ma obowiązek pokryć koszty utylizacji zakażonej tuszy.

5.

Określenie wagi i klasy jakości tuszy zwierzyny pozyskanej w trakcie polowania
indywidualnego leży w obowiązku myśliwego który zwierzynę pozyskał, w przypadku
zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym obowiązek określenia wagi i klasy jakości tuszy
należy do Łowczego Koła lub innej przez niego wyznaczonej osoby.

6.

Podstawą obciążenia myśliwego za sprzedawaną mu tuszę jest protokół z wyliczeniem
należności sporządzony przez Łowczego oraz faktura wystawiona przez księgowego. Protokół

powyższy musi być podpisany przez myśliwego u łowczego w ciągu czterech dni od pozyskania
zwierzyny.
7.

Tusza, która nie jest kupowana przez myśliwego, musi zostać dostarczona do skupu przez
myśliwego który ją pozyskał zgodnie z wymogami określonymi przez Punkt Skupu Zwierzyny.

8.

W przypadku dostarczenia tuszy do punktu skupu innego niż wskazany przez Zarząd,
myśliwy jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia łowczemu stosownego pokwitowania
potwierdzającego zdanie tuszy.

9.

Tusze zwierzyny drobnej należą się myśliwemu który daną zwierzynę pozyskał.

10.

Zwierzyna gruba lub drobna pozyskana na polowaniu zbiorowym z naruszeniem
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania oraz znakowania tusz (za wyjątkiem kłusownictwa) jest własnością Koła, a o ich
przeznaczeniu decyduje każdorazowo Zarząd Koła.

11.

Trofeum zwierzyny, należy się myśliwemu który daną zwierzynę pozyskał.

12.

Myśliwy – członek Koła ma prawo do rekompensaty kosztów polowania za pozyskana
zwierzynę w trakcie polowania indywidualnego w wysokości 20 % wartości tuszy netto.

13.

Rekompensata nie przysługuje za odstrzał jelenia byka, sarny rogacza, dzików, zwierzyny
branej na użytek własny, zwierzyny pozyskanej na polowaniach zbiorowych oraz za odstrzeloną
zwierzynę na polowaniach indywidualnych – w jakości tuszy „II” i „poza normą”.
III WYKONYWANIE POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH

1. Obwód łowiecki koła podzielony jest na rejony polowań, a ich położenie oraz numeracja ujęte są
na stosownych mapkach.
2. Zarząd Koła jest zobowiązany do stałej kontroli prawidłowości wpisów dokonywanych w
książce pobytu myśliwych w łowisku.
3. Myśliwy wpisujący się do książki pobytu myśliwego w łowisku może wpisać tylko jeden rejon
polowania, nie zajęty przez innego myśliwego. Ewentualne zapisanie się na ten sam rejon co inny
myśliwy możliwe jest tylko za jego zgodą.
4. Zarząd Koła zobowiązany jest do zorganizowania minimum raz w roku treningu strzeleckiego w
trakcie którego Członkowie Koła będą mogli przystrzelić broń.
5. W przypadku wykonania planu odstrzału w danym gatunku, płci lub klasie wieku Łowczy Koła
zobowiązany jest do zamieszczenia w książce ewidencji informacji o wstrzymaniu odstrzału z
powodu wykonania planu.
6. Realizując odstrzał saren rogaczy i jeleni byków myśliwy wpisujący wynik polowania w książce
ewidencji zobowiązany jest do wpisania klasy wieku w którym wykonany został odstrzał lub
niezwłocznie podać taką informacje Łowczemu Koła.
7. Przy realizacji odstrzałów na sarny rogacze i jelenia byki myśliwy jest zobowiązany do
sprawdzenia w książce ewidencji pozyskanej zwierzyny czy nadal możliwy jest odstrzał zwierzyny
w otrzymanej klasie. Wpis w książce o wykonaniu planu odstrzału jeleni byków i saren rogaczy w

danej klasie, zamyka tym samym możliwość ich pozyskania i unieważnia zezwolenie na odstrzał tej
zwierzyny.
8. Przy realizacji odstrzałów pozostałej zwierzyny grubej nie trofealnej, myśliwy jest zobowiązany
do sprawdzenia w książce ewidencji czy nadal możliwy jest odstrzał poszczególnych gatunków.
Wpis w książce o ich wykonaniu zamyka tym samym ich pozyskanie i unieważnia zezwolenie na
ich odstrzał.
9. Plan polowań zbiorowych opracowuje Zarząd Koła, podając w pisemnej informacji myśliwym
miejsce, terminy, rodzaj zwierzyny do odstrzału oraz osoby wyznaczone do ich prowadzenia. Plan
polowań zbiorowych zamieszcza również na stronie internetowej Koła w zakładce „Dla członków
Koła”.
10. Rodzaj zwierzyny do odstrzału podany w planie polowań zbiorowych może zostać zmieniony
przed polowaniem przez Zarząd Koła w zależności od realizacji planu łowieckiego.
11. Koszty polowań zbiorowych dla członków Koła pokrywane są ze środków finansowych Koła.
12. W polowaniach zbiorowych mogą uczestniczyć jedynie ci myśliwi, którzy spełniają wymogi
określone w rozdziale II punkt 1.
13. Zarząd Koła może podjąć decyzję o sprzedaży odstrzału saren rogaczy w ilości nie
przekraczającej 15 szt. W przypadku zagrożenia płynności finansowej Zarząd Koła upoważania
się do podjęcia decyzji o sprzedaży odpłatnych polowań zbiorowych na zwierzynę grubą.
14. Członek Koła może zaprosić na polowanie indywidualne lub zbiorowe gościa.
15. Goście na polowaniu indywidualnym mogą polować tylko pod opieką zapraszającego i na tym
samym co on rejonie. Odstrzał dla gościa może być wystawiony na okres maksymalnie jednego
miesiąca. Wydanie drugiego i następnych odstrzałów indywidualnych dla zaproszonego gościa
przez tego samego myśliwego możliwe jest za odpłatnością 100 zł. Ilość i gatunek zwierzyny
indywidualnie określa łowczy , wyłączając możliwość wydania odstrzału indywidualnego dla
gości na jelenie byki w okresie od 21. sierpnia do końca września.
16. Członkowie Koła swój i gości udział w polowaniu zbiorowym zgłaszają wyznaczonej przez
Zarząd osobie do ostatniej środy przed polowaniem. W przypadku zgłoszenia się 30 myśliwych
Zarząd ma prawo ograniczyć ilość zaproszonych gości. Pierwszeństwo w udziale w polowaniu
zbiorowym mają członkowie Koła oraz goście tych myśliwych, którzy w danym sezonie nie
korzystali z możliwości zaproszenia gościa.
17. Wprowadza się punktację zwierzyny łownej do wyboru Króla Polowania” i przyjmuje się
następującą punktację:
- jeleń byk w wyznaczonej do odstrzału klasie wieku (poza szpicakami) – 10 pkt/szt.,
- pozostałe jelenie – 5 pkt/szt
- dzik odyniec od 80 kg (szable wystające na min 5 cm) – 8 pkt.,
- dziki płci żeńskiej pow. 40 kg – 2 pkt/szt.,
- pozostałe dziki – 4 pkt/szt.
- sarny i drapieżniki 2 pkt/szt.
18. Psy myśliwskie uczestniczące w polowaniach zbiorowych i poszukiwaniach postrzałków objęte

są ochroną weterynaryjną na koszt Koła w przypadku urazów nabytych w czasie uczestnictwa w
nich.
19. Zarząd Koła upoważniony jest do zorganizowania lub udostępnienia łowiska dla grup
myśliwych chętnych do organizacji polowań zbiorowych na bażanty.

IV WPISOWE, SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ORAZ NALEŻNOŚCI I INNE OPŁATY NA
RZECZ KOŁA. SPOSÓB I TERMINY ICH REALIZACJI W KOLE
1. Ustala się wpisowe do Koła Łowieckiego Ostoja w Wysokiej w wysokości 1500 zł .
2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w wysokości 300 zł za rok gospodarczy.
Ze składki członkowskiej zwolnieni są:
- Honorowi Członkowie Koła Łowieckiego „Ostoja” w Wysokiej
- do 50 % ulgi w opłatach składki upoważnieni są członkowie Koła płacący ulgową składkę do
PZŁ.
3. Terminem wymagalności zapłaty składki członkowskiej jest 30. września każdego roku.
4. Walne Zebranie postanawia wyznaczyć dodatkową obowiązkową składką członkowską w
wysokości 300 zł za sezon, która zostanie przeznaczona na zagospodarowanie łowiska.
Z w/w odpłatności zwolnieni są:
-członkowie Zarządu Koła oraz członkowie, którym powierzono pełnienie obowiązków członka
Zarządu Koła,
- członkowie powyżej 70-tego roku życia,
- myśliwi - Honorowi Członkowie Koła Łowieckiego Ostoja w Wysokiej.
5. Upoważnia się Zarząd Koła, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek członka
Koła do wydłużenia terminu wpłaty składki członkowskiej oraz składki na zagospodarowanie
łowiska, jednak nie dłużej niż do końca roku gospodarczego.
6. Należność za kupioną tuszę zwierzyny grubej powinna być uregulowana w ciągu miesiąca od
daty podpisania protokołu.
7. Zatwierdza się umieszczenie na stronie internetowej Koła w zakładce „dla członków Koła”
informacji

dotyczących

zaległości

finansowych

poszczególnych

członków

z

tytułu

przynależności do PZŁ i Koła. Lista jest dodatkowo utajniona pod indywidualnymi numerami
identyfikacyjnymi nadanymi przez Zarząd Koła.
8. Wprowadza się opłatę w wysokości 20 zł za każdorazowe wysłanie wezwań do uregulowania
opłat.
9. Delegacje dla członków Koła i Zarządu muszą być pozytywnie zaopiniowane przed wyjazdem
przez Zarząd Koła.
10. Członkom Koła prenumerującym „Łowca Polskiego” Koło dopłaca 50% wartości prenumeraty.
V POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę dokonywana jest przez Komisję w której
skład wchodzą członkowie Zarządu lub inni członkowie koła wyznaczeni przez Zarząd.
2. Zarząd do wyceny szkód wyrządzonych przez zwierzynę może zatrudnić odpłatnie
rzeczoznawcę.
3. Przy wykonywaniu odpłatnych prac z zakresu zagospodarowania łowiska pierwszeństwo w
ich wykonywaniu na rzecz Koła mają jego członkowie. Ustalenie wysokości wynagrodzenia
za wykonaną prace należy do kompetencji Zarządu Koła.
VI CZŁONKOSTWO HONOROWE KOŁA I ODZNACZENIE ZASŁUŻONY DLA KOŁA
ŁOWIECKIEGO OSTOJA W WYSOKIEJ
1.

Walne Zgromadzenie ustanawia tytuł „Honorowy Członek Koła Łowieckiego „Ostoja”
w Wysokiej.

2.

Honorowe członkostwo Koła nadawane jest uchwałą WZ na podstawie wspólnego oraz
w pełni udokumentowanego pisemnego wniosku Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej lub
pisemnie uzasadnionego wniosku grupy myśliwych złożonej minimum z 1/3 liczby członków
Koła.

3.

Podstawowe i niezbędne kryteria które umożliwiają wystąpienie o nadanie honorowego
członkostwa Koła to:

- nienaganne 20-letnie członkostwo w Kole Łowieckim „Ostoja”w Wysokiej,
- długoletnia i wyróżniająca się praca na rzecz łowiectwa w Kole i w środowisku przyrodniczym.
4.

W szczególnie wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach członkostwo honorowe może
być nadane instytucji lub osobie fizycznej spoza Koła za wybitne zasługi dla Koła Łowieckiego
„Ostoja” w Wysokiej i działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

5.

Uchwała o nadaniu członkostwa honorowego Koła wymaga większości 2/3 głosów –
uzyskanych w tajnym głosowaniu.

6.

Honorowe członkostwo Koła zostaje potwierdzone aktem nadania podpisanym przez
przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

7.

Wzór aktu nadania powyższego tytułu.

8.

Tytuł honorowego członka Koła zostaje odebrany uchwałą WZ w przypadku
wykluczenia myśliwego z Koła lub Zrzeszenia PZŁ.

9.

Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do pełnienia funkcji Kapituły Odznaczeń
Zasłużony dla Koła Łowieckiego „Ostoja” Wysokiej.

