
Szczecinek, dn 16.09.2013 

KOLEDZY MYŚLIWI 

Zarząd Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku informuje, iż Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się dnia 6.10.2013 r. o godzinie 10.00 w Kucharowie. 

PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Odczytanie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. 

6. Informacje ogólne. 

7. Wnioski uchwał Zarządu Koła: 

a) Wniosek  o odznaczenie medalem zasługi łowieckiej dla Andrzeja Filipiaka, Jana 

Natkańskiego, Andrzeja Filipka oraz Jerzego Kęsickiego.  

b) Wniosek o regularne sporządzanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła listy 

wykonanych odstrzałów poszczególnych członków Koła wraz z wykazem wypracowanych 

godzin pracy w minionym sezonie łowieckim. 

c) Wniosek o tworzenie list członków Koła chętnych do podprowadzania myśliwych 

komercyjnych na każdy kolejny sezon łowiecki spośród których Zarząd Koła będzie 

wyznaczał osoby podprowadzające w terminach wizyt gości. Odmowa podprowadzania w  

zgłoszonej wcześniej osoby może skutkować nieuwzględnieniem jej kandydatury w 

kolejnych terminach polowań komercyjnych. 

d) Wniosek o regularne sporządzanie na corocznym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 

Koła przy sprawozdaniu finansowym bilansu środków finansowych wypłaconych 

poszczególnym członkom Koła (brutto). 

e) Wniosek o umożliwienie Zarządowi Koła ustalenia warunków oraz zamówienia organizacji 

polowań komercyjnych w kolejnym sezonie łowieckim na poziomie równym liczbie sztuk 

poszczególnych gatunków zwierzyny przeznaczonej w sezonie mijającym (przed 

zatwierdzeniem rocznego planu pozyskania na nadchodzący sezon) do sprzedania. 

f) Wniosek o zmianę regulaminu i cennika korzystania z domku myśliwskiego w Kucharowie 

(Zał. 1) 

8. Wnioski uchwał z poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

a) Nagroda w wysokości 1000 zł netto za najwyższy odstrzał lisów w sezonie łowieckim 

2013/2014. 

b) Wniosek uchwały Zarządu Koła: Myśliwego, który w sezonie osiągnie najwyższą liczbę 

pozyskanych lisów wynagrodzić odstrzałem łownego byka, rogacza oraz odyńca w 

nadchodzącym sezonie łowieckim od początku ustawowego terminu rozpoczęcia okresu 



polowań na wymienione gatunki  oraz zwolnieniem z obowiązku wykonywania prac 

gospodarczych. 

c) Wnioski uchwał dot. „rewirów” 

I. Polujemy wyłącznie na 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. 

II. 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. 

III. Uchwała o sprecyzowaniu granic rewirów przez Zarząd Koła i wydrukowanie mapki. 

IV. O terminie otwierania rewirów każdorazowo decyduje Zarząd Koła w zależności od 

stopnia realizacji planu łowieckiego. 

V. Propozycja uchwały zarządu Koła:  

- Zarząd Koła dzieli dzierżawione przez Koło obwody łowieckie na rewiry gospodarcze o 

porównywalnej wielkości.  

- Do każdego rewiru przydzielani są poszczególni członkowie Koła wg podziału w Zał. 2.  

- Spośród wybranych członków do danego rewiru gospodarczego Zarząd Koła wybiera 

kierownika rewiru, który zostaje wyznaczony do organizacji prac gospodarczych 

wszystkich członków na tym samym rewirze i utrzymania urządzeń łowieckich w 

dobrym stanie technicznym oraz budowy urządzeń w wyznaczonych lokalizacjach przez 

Zarząd Koła. 

 - Uwzględniając zdanie kierowników rewirów zarząd Koła dokona podziału rewirów na 

oznaczone łowiska, które pełnić będą rolę precyzyjnego określenia miejsca polowania 

stosowanego w książce ewidencji wyjść w łowisko.  

- Zarząd wykona mapę podziału obwodów na rewiry i łowiska. Każdy członek Koła 

otrzyma po 2 egzemplarze podręcznej mapy. W Kucharowie przy domku zostanie 

umieszczona tablica informacyjna z widokiem mapy i jej podziału. Przy każdej książce 

ewidencji wyjść w łowisko zostanie umieszczona mapa danego obwodu.  

9. Wniosek Kol. Eugeniusza Szarka o zwolnienie z wymogu wykonywania prac gospodarczych oraz 

karty pracy 

10. Omówienie i zatwierdzenie propozycji budżetu organizacji jubileuszu 60-lecia Koła 

11. Omówienie kalendarza polowań zbiorowych 

12. Wolne wnioski 

13. Odczytanie zatwierdzonych uchwał oraz propozycji uchwał do zatwierdzenia  na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu 

14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

15. Zakończenie Zebrania 



Zał. 1 REGULAMIN i CENNIK KORZYSTANIA Z DOMKU MYŚŁIWSKIEGO W KUCHAROWIE 

1. Regulamin 

 

a) każdy z członków Koła dba o mienie Koła jakim jest domek myśliwski w Kucharowie 

b) każdy z członków Koła dba o teren otaczający domek wraz z wszelkimi budynkami gospodarczymi 

c) gospodarza domku wybiera Zarząd Koła 

d) gospodarz prowadzi zeszyt z ewidencją wynajmu domku dla myśliwych – data wynajmu, ile osób wynajmowało z 

rozróżnieniem na kategorie + suma opłat, podpis wynajmującego i gospodarza 

e) zeszyt z ewidencją kontroluje Komisja Rewizyjna przed wiosennym Walnym Zgromadzeniem Członków Koła – Komisja 

przedstawia wyniki kontroli dla WZ 

f) wynajmujący ponosi koszty zużytej energii podczas gdy wynajmował domek wg wskazań licznika. 

g) za wszelkie wyrządzone straty/zniszczenia/kradzieże odpowiada myśliwy wynajmujący domek – gospodarz sprawdza 

stan, a w razie ewentualnych strat/zniszczeń/kradzieży zgłasza o fakcie Zarządowi Koła – Zarząd obciąża myśliwego, 

który wynajmował domek 

h) myśliwy wynajmujący domek ma obowiązek pozostawić porządek po sobie – pokoje, sala, kuchnia, klatka schodowa, 

toalety, teren wokół domku 

i) zarząd może obciążyć myśliwego karą w wysokości 50zł za niedostateczne posprzątanie po sobie terenu domku 

j) myśliwy wynajmujący domek ma obowiązek przebywania w domku podczas trwania imprez/spotkań. Jeżeli nie ma 

myśliwego obowiązek przebywania spoczywa na gospodarzu domku 

k) myśliwy wynajmujący domek ma obowiązek pozostawić tyle samo drewna przy kominku co zastał podczas 

przejmowania domku 

l) do dyspozycji wynajmującego pozostaje uzupełniony przez poprzednika zapas drewna przy kominku. Większa ilość 

drewna do kominka podlega opłacie. 

m) szkolenia/pogadanki i spotkania dla młodzieży pod opieką leśniczego/nauczyciela, odpowiedzialnego członka 

Koła/Zarządu – zwolnione z wszelkich opłat – ma to na celu polepszanie stosunków z miejscową ludnością 

n) myśliwy, który chce wynająć domek zgłasza ten fakt gospodarzowi oraz dwóm członkom Zarządu Koła 

o) o pierwszeństwie decyduje data zgłoszenia do gospodarza domku 

p) na 2 dni przed polowaniem komercyjnym oraz w jego trakcie wynajmowanie domku jest zabronione  

q) w dniu polowania zbiorowego wynajęcie domku jest zabronione 

r) jeżeli wynajmuje się pokoje odpłatność za salę nie jest liczona 

s) jeżeli wynajmuje się samą salę odpłatność jak w tabeli – gospodarz zamyka pokoje na klucz 

t) w cenę noclegu wliczone jest korzystanie z pościeli 

u) ceny za wynajem przedstawia poniższa tabela 

2. Cennik 

Podmiot Cena 

Myśliwy z Koła 0zł 

Najbliższa rodzina myśliwego* 10zł/doba 

Pozostali goście 30zł/ doba 

Dziecko do lat 3 0 zł 

Dziecko od lat 3 do 12 15zł/ doba 

Vip** 0zł 

Wynajem sali – bez kluczy do pokoi  1 os 10zł/ doba 

Szkolenie/pogadanka dla młodzieży ze szkól 0zł 

kWh 0,8 zł 

Metr przestrzenny 250 zł 

*matka, ojciec, żona, córka, syn, siostra, brat, konkubina 

**nadleśniczy, z-ca nadleśniczego, wysoki rangą leśnik, władze związku PZŁ – zaproszenie na polowanie indywidualne 

lub zbiorowe 



Zał. 2 Podział Rewirów 

 

Obw. 125 

1. A. Krokosz – J. Natkański, S. Kłoda 

2. F. Burzyński – K. Zaręba 

3. S. Grenda – A. Zeręba 

4. A. Filipiak – Z. Powierża 

5. A. Filipek – J. Łukawski 

6. J. Sobczak – E. Szarek, S. Sobczak 

7. Z. Mackiewicz, S. Karbowiak 

8. W. Mrozicki – T. Pietras, P. Mrozicki  

9. R. Filipek – A. Astramowicz 

10. J. Kęsicki – H. Kowalczyk, P. Mrozicki  

11. Cz. Marek – D. Marek 

12. J. Astramowicz 

Obw. 126 

1.  R.Proć – T. Natkański 

2. J. Duda 

3. F. Białopiotrowicz – T. Susiak, P. Firaza 

4. W. Susiak – S. Susiak, J. Wasylczyszyn 

5. M. Leśniewski – M. Łukaszewski, M. Lehnart 

6. M. Śliwicki – C. Kozioł, M. Lehnart  

7. S. Kapsa 

8. B. Dubrowski – A. Łabęcki 

9. D. Tederko – M. Kalembasa, W. Grenda 

 


