
Świdwin 25.04.2014 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 25 maja 2014r (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. Wybór komisji uchwał i wniosków 
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia, omówienie, podjęcie uchwały. 

 
UCHWAŁA Nr1 
W sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia 
 

7. Rozpatrzenie wniosku 1/3 członków Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Świdwinie w sprawie wykluczenia 
członka Dawida Klimczaka z Koła – omówienie wniosku, wybór komisji skrutacyjnej, głosowanie 
tajne i podjęcie uchwały 

 
UCHWAŁA Nr 2 
W sprawie wykluczenia członka Dawida Klimczaka z Koła Łowieckiego SOKÓŁ w 

Świdwinie. Na podstawie §44 ust.1 punkt 1, 2 oraz ust.2. w związku z §53 punkt 5 Statutu PZŁ 
 

8. Sprawozdanie z działalności zarządu Koła za rok gospodarczy 2013/2014 - przedstawi prezes Koła. 
9. Sprawozdanie finansowo-budżetowe za rok gospodarczy 2013/2014- przedstawi skarbnik Koła. 
10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności zarządu Koła za rok gospodarczy 2013/2014 

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 2013/2014, 

zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013/2014 – podjęcie uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr3 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Koła za rok gospodarczy 2013/2014 oraz z wykonania 
budżetu za rok 2013/2014 zamykający się po stronie przychodów kwotą 981.434,67zł. i po stronie 
kosztów kwotą 995.194,42zł. Jednocześnie strata bilansowa roku gospodarczego 2013/2014 w 
wysokości 13.759,75zł. pokryta zostanie z Funduszu własnego Koła. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej Koła – podjęcie uchwały. 
 

UCHWAŁA Nr4 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej Koła 

 



14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu – podjęcie uchwały 
 
UCHWAŁA Nr5 
W sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. 

 
15. Plan budżetu Koła na rok gospodarczy 2014/2015 - przedstawi skarbnik Koła. 
16. Dyskusja nad planem budżetu Koła na rok gospodarczy 2014/2015. 
17. Podjęcie uchwał w sprawie planu działalności i budżetu Koła wraz z zasadami rozliczeń finansowych 

na rok gospodarczy 2014/2015 – podjęcie uchwały. 
 

UCHWAŁA Nr6 
W sprawie planu działalności i budżetu Koła wraz z zasadami rozliczeń finansowych oraz plan 
odstrzału zwierzyny na rok gospodarczy 2014/2015  

 
18. Omówienie projektów uchwał, podjęcie uchwał w sprawach: 
 

UCHWAŁA Nr7 
W sprawie zatwierdzenia zbioru uchwał obowiązujących o charakterze ciągłym podjętych przez 
walne zgromadzenia członków Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Świdwinie do dnia 25 maja 2014 
roku (wg załącznika – bez zmian).  
 
UCHWAŁA Nr8 
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 Nr9 
W sprawie reprezentowania Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie w sprawach spornych przed 
Sądami Powszechnymi związanych z odszkodowaniami łowieckimi przez Kancelarie prawne.  
 
UCHWAŁA NR 10 
W sprawie ustanowienia Kolegów Wacława Krzyżyka i Jana Łuczyka honorowymi członkami 
Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Świdwinie i zwolnienie ich z wszelkich prac i opłat na rzecz 
Koła i PZŁ. 

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

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

 


