
Świdwin 15.05.2013 r. 

 
Kol. Członkowie Koła Łowieckiego  

SOKÓŁ w Świdwinie 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zarząd Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” w Świdwinie, działając na podstawie § 55 Statutu 

Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 2 czerwca 2013r (niedziela), o godzinie 1000 w 

domu myśliwskim w Międzyrzecku walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Koła.  

 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie walnego zgromadzenia 
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad 
3.  Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad 
4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia 
5. Zatwierdzenie porządku obrad  
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia – uchwała nr 1. 
7. Wybór komisji uchwał i wniosków 
8. Sprawozdanie z działalności zarządu Koła za rok gospodarczy 2012/2013 - przedstawi prezes 

Koła. 
9. Sprawozdanie finansowo-budżetowe za rok gospodarczy 2012/2013- przedstawi skarbnik Koła. 
10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności zarządu Koła za rok gospodarczy 

2012/2013 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu. 
11. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Koła za rok 

2012/2013, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012/2013 - uchwała nr 2. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej Koła - uchwała nr 3. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu - uchwała nr 4. 
15. Plan budżetu Koła na rok gospodarczy 2013/2014 - przedstawi skarbnik Koła. 
16. Podjęcie uchwał w sprawie planu działalności i budżetu Koła wraz z zasadami rozliczeń 

finansowych na rok gospodarczy 2013/2014 - uchwała nr 5. 
17. Wybory uzupełniające do zarządu Koła - zgłoszenie kandydatów do uzupełnienia składu 

osobowego zarządu. 
18. Wybory uzupełniające do zarządu Koła - wybór komisji skrutacyjnej. 
19. Wybory uzupełniające do zarządu Koła - sprawozdanie komisji skrutacyjnej. 
20. Omówienie projektów uchwał w sprawach: 

 
UCHWAŁA Nr 1 

W sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia 
 

UCHWAŁA Nr 2 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Koła za rok gospodarczy 2012/2013 oraz z 

wykonania budżetu za rok 2012/2013 zamykający się po stronie przychodów kwotą 
764.279,79zł. i po stronie kosztów kwotą 676.330,77zł. Jednocześnie zysk bilansowy roku 



gospodarczego 2012/2013 w wysokości 87.949,02zł. wpisany zostanie na zasilenie funduszu 
własnego Koła. 

 
UCHWAŁA Nr 3 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej Koła 
 

UCHWAŁA Nr 4 
W sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. 

 
UCHWAŁA Nr 5 

W sprawie planu działalności i budżetu Koła wraz z zasadnymi rozliczeń finansowych oraz 
plan odstrzału zwierzyny na rok gospodarczy 2013/2014  

 
UCHWAŁA Nr 6 

W sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne (wg załącznika). 
 

UCHWAŁA Nr 7 
W sprawie zasad postępowania z pozyskaną zwierzyną i trofeami (wg załącznika). 
 

UCHWAŁA Nr 8 
W sprawie zatwierdzenia zbioru uchwał obowiązujących o charakterze ciągłym podjętych 

przez walne zgromadzenia członków Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Świdwinie do dnia 2 czerwca 
2013 roku (wg załącznika - tracą moc wszelkie uchwały nie wymienione w zbiorze).  

 
UCHWAŁA Nr 9 

W sprawie nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa niezabudowanej 
nieruchomość obrębu Słowieńsko, gmina Sławoborze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 36 o pow. 24,6331 ha, KW nr KO2B/00028033/4 za kwotę w wysokości 337 600 zł 
przy rozłożeniu części ceny zakupu na 14 rat rocznych. 

 
UCHWAŁA Nr 10 

W sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych w wysokości 220 000 zł tytułem wypłaty 
odszkodowania za szkody łowieckie na rzecz „ŁĄK – ROL” spółka z o.o. w skutek toczącego się 
postępowania przed Sądem Okręgowym w Koszalinie I Wydział Cywilny. 

 
UCHWAŁA Nr 11 

W sprawie reprezentowania Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie w sprawach spornych 
przed Sądami Powszechnymi związanych z odszkodowaniami łowieckimi przez Kancelarie 
prawne  

 
21. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków – przedstawienie projektów uchwał. 
22. Głosowanie w sprawie uchwał – podjęcie uchwał. 
23. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski zakończenie zgromadzenia. 
 

 
 

 
Do wiadomości: 
1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie. 
2. Nadleśnictwo Świdwin. 


