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Czerwionka – Leszczyny 28.04.2017

Wykaz aktualnie obowiązujących Uchwał Walnego Zgromadzenia
1. Składka członkowska do koła od 01.04.2017 wynosi 45 zł miesięcznie – rocznie wynosi 540 zł, płatna w
dwóch ratach po 270 zł (pierwsza rata do 30.06. danego roku gospodarczego i druga rata do 30.10. danego
roku gospodarczego)
2. Składka członkowska dla członków, którzy przekroczyli 70 rok życia wynosi 50% składki podstawowej.
3. Prace gospodarcze na rzecz koła do 70 roku życia w ilości 50 roboczogodzin lub ekwiwalent pieniężny w
wysokości 10 zł za godzinę, płatne do końca miesiąca stycznia danego roku gospodarczego.
4. Protokoły czynności gospodarczych oddawać raz na kwartał do końca stycznia danego roku
gospodarczego koledze Łowczemu podpisane przez podłowczych.
5. W wezwaniu do uregulowania zaległości w składkach i opłatach określa się maksymalny termin do 3
miesięcy.
6. Ustala się wpisowe do koła w wysokości 10 krotnej stawki do zrzeszenia PZŁ.
7. Opłata za tusze zwierzyny zabranej na użytek własny musi nastąpić w terminie 30 dni po średniej cenie
rynkowej (dzik nie mniej niż 3 zł/kg).
8. Opłata za poroże jelenia 40 zł, a za parostki sarny 10 zł.
9. Opłata za zwierzynę drobną wynosi 5 zł za sztukę, z wyłączeniem drapieżników.
10. Odstrzał wydaje się członkowi koła o ile wypełni on obowiązki statutowe
11. Odstrzał indywidualny może być wstrzymany przez Zarząd, od którego służy odwołanie do Zarządu w
ciągu 2 tygodni.
12. Odwołanie nie wstrzymuje zawieszenia i powinno być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.
13. Wstrzymanie odstrzału wyklucza myśliwego z polowań zbiorowych.
14. Myśliwy, który posiada psa na ptactwo otrzyma odstrzał indywidualny na ptactwo, a który strzelił w
sezonie 3 lisy otrzyma dodatkowo odstrzał indywidualny na bażanty.
15. Odstrzał indywidualny wydany gościowi ważny jest przez 1 miesiąc i płatny 100 zł od wpisanej sztuki
zwierzyny grubej – Zarząd może zwolnic z opłaty.
16. Odstrzału na byki nie wydaje się gościom.
17. Za dostarczenie upolowanej zwierzyny na polowaniu indywidualnym oraz jakość tuszy odstawionej do
punktu skupu odpowiada myśliwy.
18. Tuszę zwierzyny zabrana na użytek własny na polowaniu indywidualnym waży się komisyjnie w
obecności członka zarządu lub członka komisji rewizyjnej w dwóch punktach: u kolegi Łowczego lub kolegi
Prezesa.
19. Na polowaniu indywidualnym myśliwy, który pozyskał zwierzynę powinien do 8 godzin zgłosić ten fakt
Łowczemu.
20. Każdy członek koła ma prawo zaprosić gościa na polowanie zbiorowe po wstępnym ustaleniu z Łowczym
lub Prezesem, zgłoszenie powinno nastąpić z 3 dniowym wyprzedzeniem.
21. Na dwa dni poprzedzające polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą, wykazane w kalendarzu polowań
nie dopuszcza się żadnych polowań indywidualnych w rejonie polowania zbiorowego.
22. Koszty związane z organizacją polowań zbiorowych będą na koniec sezonu rozłożone równomiernie na
wszystkich członków koła.
23. Myśliwi nie będący członkami koła powinni dostarczyć kopie dokumentów zarządowi w celu uzyskania
odstrzału indywidualnego.
24. Szacowanie szkód łowieckich pozostaje w gestii zarządu.
25. Głosowanie na walnym zgromadzeniu nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom zarządu
koła zawsze będzie odbywać się w głosowaniu tajnym.
26. Kandydat przyjęty na staż zobowiązany jest do udziału w wykonaniu urządzeń łowieckich lub prac
gospodarczych wskazanych przez Zarząd Koła.
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27. Walne Zgromadzenie upoważnia Łowczego Koła do wypisywania odstrzałów na zwierzynę grubą w ilości
większej niż przewiduje roczny plan łowiecki.
28. Odstrzał indywidualny dla członków i gości podpisuje Łowczy oraz członek Zarządu, przedłużenie
odstrzału o jeden miesiąc podpisuje Łowczy oraz członek Zarządu
29. Myśliwy nie będący członkiem naszego koła, który otrzymał odstrzał indywidualny, bezwzględnie
powinien przebywać z opiekunem podczas wykonywania polowania indywidualnego.
30. Karma zgromadzona w magazynie koła nie może być używana do nęcenia zwierzyny.

