
 
L.dz.16/2019/20   
 
 
 

                                                                Koledzy Myśliwi! 
 
 
Zarząd Koła Łowieckiego “Szarak” w Kańczudze na podstawie §38 Statutu PZŁ oraz Uchwały ZK                                     
nr 16/2018/19 z dnia 08.03.2019 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła dnia 27.04.2019 r.                                 
o godz. 16:00, w domku myśliwskim m. Chodakówka. 
 
Porządek obrad: 
 
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
  2. Sprawdzenie i stwierdzenie prawomocności obrad WZ. 
  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza WZ.  
  4. Odczytanie porządku obrad WZ. 
  5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ. 
  6. Sprawozdanie Zarządu Koła za rok ubiegły 2018/19.                                                                             
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz bilans zysków i strat za rok ubiegły 2018/19. 
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Koła w roku 2018/19 oraz wniosek       
      o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu - głosowanie tajne. 
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła za rok 2018/19. 
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz  
      rachunku zysków i strat za rok 2018/19. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2018/19.          
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła.                        
14. Proponowane przez Zarząd Koła Uchwały w sprawie: 
      1. Ustalenie kwoty nakładów finansowych w roku 2019/20 na dobudowę zaplecza socjalno -  
          higienicznego do domku myśliwskiego, w wysokości 25 tyś zł. 
      2. Ustalenie kwoty nakładów finansowych w roku 2019/20 na organizację spotkania rodzin myśliwskich,                                                                  
          w wysokości 15 tyś zł. 
      3. Projektu budżetu Koła na rok 2019/20. 
      4. Dodać w uchwale 04/N/2017 w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego w §4 p-kt 2                       
          o brzmieniu: w czasie polowań zbiorowych zabrania się polowania indywidualnego na wszystkich  
          dzierżawionych obwodach łowieckich. 
      5. Dodać w uchwale 04/N/2017 w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego w §4 p-kt 3                       
          o brzmieniu: myśliwy może wykonywać polowanie indywidualne na bażanty od 1grudnia do końca   
          lutego, w łowisku gdzie prowadzi dokarmianie. 
15. Dyskusja w sprawie proponowanych Uchwał oraz głosowanie w sprawie ich zatwierdzenia. 
16. Sprawy organizacyjne, składanie wniosków na odznaczenia łowieckie z pisemnym uzasadnieniem. 
17. Szkolenie z bezpieczeństwa przy wykonywaniu polowania. Omówienie zmian w Statucie PZŁ. 
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 
           

Podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt 2 Statutu PZŁ (Komisja rewizyjna koła, Zarząd okręgowy, 1/3 ogólnej                  
liczby członków koła) mogą złożyć na piśmie wniosek o zamieszczenie w projekcie porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia spraw, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem przekazania tego wniosku Zarządowi Koła co 
najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek wymaga uzasadnienia.  
      
 
 
Kańczuga, dnia 08.03.2019 r.                                                    Za  Zarząd KŁ “Szarak” w Kańczudze 

 


