KOŁO ŁOWIECKIE „TUMAK” W ŚWINOUJŚCIU
z/s w DARGOBADZU – ZAGRODZIE
DARGOBADZ 37B
72-510 WOLIN
ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Słoneczna 7/8
72-514 Kołczewo

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Koła Łowieckiego „TUMAK” w Świnoujściu niniejszym zawiadamia,
że 30 kwietnia ( sobota) o godzinie 10:00 w Domu Myśliwskim „ZAGRODA”
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybory przewodniczącego, sekretarza i członków prezydium zebrania oraz komisji
uchwał i wniosków.
3. Zapoznanie zebranych z dziennym porządkiem obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia.
5. Sprawozdanie zarządu koła z działalności za rok gospodarczy 2015/2016:
Prezesa Zarządu
Łowczego Koła
Skarbnika
Informacja przewodniczącego sekcji strzeleckiej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
8. Zatwierdzenie sprawozdań zarządu koła i komisji rewizyjnej.
9. Poddanie pod głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium członkom zarządu koła.
10. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego walnego zgromadzenia.
Dyskusja nad przedłożonymi informacjami.
11. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie projektów uchwał przygotowanych przez
zarząd koła:
a) W sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej.
b) Zatwierdzenie planu działalności koła na rok gospodarczy 2016/2017
c) W sprawie wypłacania rekompensaty 150 zł za pozyskanie łani w sezonie
łowieckim 2016/2017
d) W sprawie przeznaczenia środków na doposażenie zagrody.
e) W sprawie dofinansowania zakupu mundurów galowych myśliwskich dla
członków koła.
f) W sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych w budżecie Koła na nagrody dla
myśliwych.
g) W sprawie obciążenia myśliwego za nieprzepracowane godziny na rzecz Koła,
stawka za nieprzepracowaną godzinę 30 PLN.
h) W sprawie zakupu nadajników dla psów na polowania typu „GARMIN” koszt
około 5.000 zł
i) W sprawie dofinansowania dla członków koła myśliwskiego TUMAK do 50%
ceny zakupu psa myśliwskiego rodowodowego bez żadnych zobowiązań w
stosunku do koła. W przypadku sprzedaży tego psa myśliwy który skorzystał z
dofinansowania zobowiązuje się oddać kwotę którą pobrał.
j) W sprawie zakupu krótkofalówek na polowania zbiorowe (komercyjne) 4 szt.
k) W sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na organizację Pikniku
Rodzinnego z okazji „DNIA DZIECKA”
l) W sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na dofinansowanie balu dla
Myśliwych.
m) W sprawie zatwierdzenia budżetu finansowego koła na rok gospodarczy
2016/2017

n) W sprawie nadania medalu
ZA ZASŁUGI ŁOWIECKIE
Medal Srebrny kol. Wiesław Załanowski, Jacek Brzdęk, Władysław Lysy,
Medal Brązowy kol. Mirosław Niemiec, Krzysztof Krawczyk, Zbigniew Sarat,
Czesław Stefanowicz, Bogdan Zych, Waldemar Panek.
W sprawie nadania medalu:
Złoty TUMAK kol. Mirosław Bursa
Srebrny TUMAK kol. Zygmunt Grzelak.
Brązowy TUMAK kol. Adam Gaczkowski, Wojciech Ziółkowski,
Mateusz Walczak.
o) Utworzenie regulaminu w Kole Łowieckim „Tumak” odnośnie zaliczenia stażu
kandydackiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie zebrania

UWAGI:
1) Protokół z poprzednich obrad Walnego Zgromadzenia wyłożony do
wglądu będzie godzinę przed zebraniem.
2) Przypominamy że zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia
obowiązkiem każdego myśliwego jest dostarczenie trofeów
łowieckich samców zwierzyny płowej
z sezonu łowieckiego
2015/2016 najpóźniej do godziny 8.45

