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     PROTOKÓŁ 

Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku. 

    Kucharowo 2013.04.28. 

 

1. Zebranie otworzył Prezes Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku 

kol. Andrzej Filipiak witając przedstawiciela Zarządu Okręgowego z 

Koszalina kol. Kazimierza Weksej.  

2. Walne Zgromadzenie wybrało kol. Czesława Kozioł na 

Przewodniczącego zebrania oraz kol. Sławomira Kłoda na Sekretarza. 

3. Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Zaremba 

A., Śliwiński M., Astramowicz A. stosunkiem głosów 39 za, 3 osoby się 

wstrzymały i Komisję Skrutacyjną w składzie: Tederko D., Duda J., 

Filipek R., Firaza P., Marek D. głosami 41 za, 1 osoba wstrzymała się od 

głosu.  

4. Kol. A.Filipiak odczytał porządek obrad oraz złożył rezygnację z funkcji 

Prezesa Koła. 

5. Pośród członków puszczono listę obecności do podpisu – 41 osób wpisało 

się na listę. Sekretarz stwierdził kworum zebrania.  

6. Kol. Łowczy J. Natkański omówił plan łowiecki. 

7. Sprawozdanie z wykorzystania budżetu Koła odczytał Skarbnik M. 

Łukaszewski a następnie złożył rezygnację z funkcji Skarbnika. 

8. Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. 

9. Kol. A.Grenda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał Protokół 

Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku 

przeprowadzonej kontroli działalności statutowej i gospodarczej Zarządu 

Koła. Po odczytaniu sprawozdania Komisja Rewizyjna rekomendowała 

nagrodę w wysokości 1000 zł netto dla kol. A. Filipiaka za wielokrotny 

udział w poszukiwaniu postrzałków.  

10.  Członkowie Walnego Zgromadzenia zatwierdzili:  

 Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Łowieckiego za rok 

2012/13 głosami 41 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 

 Wykonanie budżetu 41 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 40 za, 2 osoby wstrzymały się 

od głosu. 
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11.  Nastąpiło podjęcie uchwały absolutorium dla poszczególnych członków 

Zarządu Koła: 

 Odbyło się głosowanie za jawnym sposobem głosowania: 36 osób 

za, 6 osób wstrzymało się. Wybrano sposób jawny.  

 Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu stosunkiem 

głosów: Prezes A. Filipiak – 39 za, 3 osoby się wstrzymały, 

Łowczy J. Natkański – 36 za, 1 przeciw, 5 osób się wtrzymało, 

Sekretarz R. Proć – 34 za, 3 osoby przeciw, 5 osób się wstrzymało, 

Wicełowczy J. Kęsicki – 40 za, 2 osoby się wstrzymały, Skarbnik 

M. Łukaszewski – 38 za, 4 osoby się wstrzymały. 

12.  Po udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Koła kol. Łowczy 

przedstawił i omówił roczny plan łowiecki oraz podał dwa terminy  

polowań dewizowych na rogacze, które odbędą się  11-14 maja, oraz na 

przełomie lipca i sierpnia. 

13.  Kol. Skarbnik M. Łukaszewski zgłosił wniosek o przyznanie odznaczenia 

łowieckiego dla Prezesa A. Filipiaka. Wniosek ten spotkał się ze 

stanowczą odmową ze strony kol. A. Filipiaka. Równocześnie zapytany 

kol. Skarbnik M. Łukaszewski, czy podtrzymuje swoją decyzję o 

rezygnacji ze stanowiska Skarbnika potwierdził swoją rezygnację.  

14.  Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory uzupełniające na Prezesa 

Koła „Darzbór” w Szczecinku. Zgłoszono 3 kandydatury: kol. A. 

Krokosza – wyraził zgodę, J. Natkańskiego – odmówił kandydowania 

oraz M. Łukaszewskiego – również wyraził zgodę. Głosowanie polegało 

na skreśleniu kandydata, którego odrzucamy. Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej M. Tederko odczytał listę obecności, z której to 42 osoby 

były uprawnione do głosowania. Po głosowaniu ogłoszono 5 minut 

przerwy. Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 

protokół  z głosowania. Oddano 42 głosy; na kol. M. Łukaszewskiego 25 

głosów, na kol. A. Krokosza 16, jeden głos był nieważny. Komisja 

stwierdziła wybór kol. M. Łukszewskiego na Prezesa Koła Łowieckiego 

„Darzbór” w Szczecinku.  

15.   Po wyborze nowego Prezesa Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 

przeprowadzenia wyboru na Skarbnika Koła. Zgłoszono 3 kandydatury: 

kol. T. Natkańskiego - wyraził zgodę,  S. Kłodę – wyraził zgodę, D. 

Tederko – nie wyraził zgody. W trakcie przygotowywania kart do 

głosowania gość kol. K. Weksej omówił stan populacji jelenia, sposoby 

polowań zbiorowych tzw. szwedzkich oraz przedstawił stan populacji 
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wilka na naszym terenie. Przeprowadzono głosowanie na Skarbnika Koła. 

W trakcie przerwy związanej z liczeniem głosów omówiono kolejne 

tematy głosowań tj.: przeniesienie książki pobytu myśliwego na 

polowaniu z Juchowa do Kucharowa. Wniosek o dyskusję w sprawie 

polowania na otwartych rewirach, której to dyskusji zaproponowano 

przygotowanie na kolejne Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem 

następujących wniosków: 

 Polujemy wyłącznie na zamkniętych 2-3 osobowych rewirach, 

dopuszcza się polowanie na innych rewirach za zgodą gospodarza 

rewiru. W razie szkód łowieckich lub braku aktywności myśliwych 

na danym rewirze Łowczy kieruje do danego rewiru innych 

myśliwych.  

 Wniosek kol. T. Natkańskiego o podzielenie obwodów na rewiry, 

nazwanie ich. Wszyscy myśliwi mają prawo zapisywania się na 

wolny rewir. Kolejny myśliwy chcący polować na zajętym już 

rewirze danego dnia musi skontaktować się z kolegą zapisanym 

jako pierwszy i uzyskać jego zgodę.  

 Złożono wniosek o sprecyzowanie granic rewirów przez Zarząd 

Koła i wydrukowanie mapki.  

 Kol. S. Kłoda złożył wniosek o zmianę dotychczasowej uchwały 

dotyczącej polowania na rewirach w zakresie terminu „otwierania” 

rewirów – zaproponował, aby o terminie „otwierania” rewirów 

decydował każdorazowo Zarząd Koła w zależności od stopnia 

realizacji planu łowieckiego.  

Po powrocie Komisji Skrutacyjnej odczytano protokół z wyboru 

Skarbnika Koła, w którym to oddano 42 głosy; na kol. S. Kłoda 

głosowało 21 członków, na kol. T. Natkańskiego 20 członków. 

Oddano jeden głos nieważny. W związku z głosowaniem na Skarbnika 

Koła został wybrany kol. S. Kłoda.  

16.  Odbyło się głosowania za przeniesieniem książki pobytu myśliwego w 

łowisku z Juchowa do Kucharowa. Za przeniesieniem głosowało 13 

członków, 9 wstrzymało się, przeciwnych było 15. W związku z 

oddaniem 37 głosów głosowanie powtórzono. W trakcie powtórnego 

głosowania za przeniesieniem – 14 głosów, wstrzymało się 7, przeciw 

oddano 19 głosów – na 40 glosujących. W związku z tym książka 

pozostaje w miejscowości Juchowo.  
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17.  Komisja Rewizyjna zgłosiła wnioski  

 przyznanie nagrody w wysokości 1000 zł netto za najwyższy 

odstrzał lisów w sezonie łowieckim 2013/14;  

 zakup drukarki na potrzeby Koła – głosowanie: za 42, przeciw 0, 

wstrzymało się 0.  

 nagroda dla A. Filipiaka 1000 zł netto za pomoc w poszukiwanie 

postrzałków – głosowanie 41 za, wstrzymał się 1, przeciw 0. 

18.  Walne Zgromadzenie zatwierdziło preliminarz budżetowy. W 

głosowaniu za 42, przeciw 0, wstrzymało się 0.  

19.  Walne Zgromadzenie członków Koła „Darzbór” w głosowaniu 

stosunkiem głosów za -19, wstrzymało się 7, przeciw 10 na 36 

głosujących wyraziło chęć wyjazdu na polowanie „wymienne”, zające lub 

bażanty zorganizowane przez Zarząd Koła. 

20.  Prowadzący skup zwierzyny kol. M. Leśniewski przedstawił uwagi 

dotyczące skupu. Poprosił o podawanie klasy odstrzału, zamykanie 

bramy. 

21.  Nastąpiło zamknięcie posiedzenia. Walnego Zgromadzenie członków 

Koła „Darzbór” w Szczecinku. 

 

Załączniki: 

1. Protokół Komisji Skrutacyjnej. 

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej. 

3. Lista obecności członków Walnego zgromadzenia Członków Koła 

„Darzbór”  w Szczecinku. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Łowieckiego „Darzbór” Nr.36 

w Szczecinku za okres od 01.04.2012 do 31.03.2013. 

5. Protokół Komisji rewizyjnej koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku z 

przeprowadzonej kontroli działalności statutowej i gospodarczej Zarządu 

Koła. 

6. Rezygnacja kol. A. Filipiaka z funkcji członka Zarządu Koła Łowieckiego 

„Darzbór” w Szczecinku. 

7. Preliminarz budżetowy Koła Łowieckiego nr 36 za sezon łowiecki 

2012/13.  


