
 
 
 
 
 
 
 
 
L.dz. 29 /2015/16                Bytom, 29.05.2015r. 
 
 
 

KOMUNIKAT  nr  1/2015/16 
 
 
         Zarząd Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Bytomiu informuje, że na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła w dniu 26.04.2015r. 
przyjęto uchwały i wnioski jak niżej. 
 
1. WZ przyjęło uchwałę zatwierdzającą przedstawiony protokół z 
poprzedniego Walnego Zebrania za rok 2014/2015. 
 
2.  WZ zatwierdziło przedstawione sprawozdania z działalności Koła za rok 
2014/2015 oraz udzieliło absolutorium poszczególnym członkom Zarządu 
Koła Łowieckiego „ŁOŚ” ; 
-Prezesowi Koła, 
-Łowczemu Koła, 
-Podłowczemu Koła, 
-Skarbnikowi Koła, 
-Sekretarzowi Koła,  
 
3.  WZ przyjęto przedstawiony roczny plan łowiecki na rok  2015/2016 dla 
obwodów łowieckich nr 111 i 159. 
 
4.  WZ zatwierdziło przedstawiony plan budżetu Koła Łowieckiego Łoś na rok 
2015/2016 oraz plan prac gospodarczych na 2015/2016 rok. 
 
5. WZ przyjęło uchwałę zatwierdzającą bilans finansowy koła za rok 
2015/2016r. 
 
6. WZ podjęto uchwałę o przeniesieniu kwoty 42920,00zł w całości na 
bieżącą działalność statutową koła, ochronę przyrody, poprawę warunków 
bytowania zwierzyny oraz zagospodarowanie łowisk. 
 
7. WZ podjęło uchwałę o prowadzeniu uproszczonego bilansu zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów. 
 
 
 
 



 
 
 
Sprawy bieżące Koła. 
 

 Zarząd Koła zaprasza wszystkich Kolegów na coroczny trening strzelecki. 

Termin treningu ustalono na dzień 21.06.2015r.  

Rozpoczynamy o godzinie 10:00  na terenie strzelnicy  w 

Siemianowicach Śl.. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie 

treningu jest Kolega Roman Bernacki. 

Konkurencje – skeet, trap, dzik, rogacz. 

Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości amunicji. Przed 

rozpoczęciem treningu omówione zostaną zasady bezpiecznego 

posługiwania się bronią. 

 Zarząd koła podjął decyzję o utworzeniu ze środków koła lokat bankowych 

w ogólnej wysokości 100.000zł . 

 W obwodzie 159 prosimy o bezwzględne okazywanie zwierzyny 

pobieranej na użytek własny oraz niewypreparowanych trofeów samców 

zwierzyny płowej łowczemu Koła. 

 W obwodzie 111 prosimy o wykonanie zdjęcia zwierzyny pobieranej na 

użytek własny i przesłanie do podłowczego Koła. 

 Zarząd koła zobowiązuje Kolegów do oddawania pozyskanej zwierzyny w 

obw.159 do punktu skupu Pana Florczyka. W zamian punkt skupu będzie 

obsługiwał polowania zbiorowe odbierając strzeloną zwierzynę. 

 Pozyskanie każdej sztuki zwierzyny łownej należy zgłosić w ciągu 24 

godzin Łowczemu lub Podłowczemu Koła niezależnie od dokonanego 

wpisu w książce ewidencji zgłoszeń. 

 W celu dodatkowej zachęty dla myśliwych strzelających drapieżniki, 

Zarząd ogłasza konkurs na „lisiarza roku”. Dodatkowo za każdego 

strzelonego lisa  będzie wypłacana premia w kwocie 50zł za strzeloną 

sztukę. Warunkiem jest zdanie pozyskanej sztuki do punktu skupu Pana 

Florczyka lub okazanie pobranej na użytek własny sztuki łowczemu w 

obwodzie 159, a w obwodzie 111 Kol. Jerzemu Skupień. 

 

 



 

UWAGA 
 

Z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy do zmiany wyłożenia 

„książki ewidencji”. Nowe miejsce znajduję się z tyłu tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień w Rzędowicach i obowiązuje od 

dnia 15 czerwca 2015r. Tablica ta znajduję się naprzeciwko przystanku u 

zbiegu ulic Dobrodzieńskiej i Leśnej.  

 

Sprawy gospodarcze 
 

 Na dzień 05.07.2015r. na godzinę 9:00 Zarząd Koła zwołuje 

„niedziele gospodarczą” w obw.159.  Zbiórka przy magazynie. 

Prosimy o obecność a w przypadku nieobecności prosimy o przybycie 

osoby zastępującej. Prosimy o zabezpieczenie odpowiednich narzędzi 

(pędzle młotki, obcęgi, kleszcze itp.). Koledzy z Nysy są mile widziani 

choć ich obecność nie jest obowiązkowa ze względu na prace 

gospodarcze zaplanowane w obwodzie 111. Obecność stażystów 

obowiązkowa. 

 

 Na dzień 09.08.2015r. na godz. 9:00 Zarząd Koła zwołuje „niedziele 

gospodarza” w obw.111. Zbiórka u Kol. Bronisława Czechowskiego. 

Prosimy o obecność a w przypadku nieobecności prosimy o przybycie 

osoby zastępującej. Prosimy o zabezpieczenie odpowiednich narzędzi 

(pędzle młotki, obcęgi, kleszcze itp.). Obecność stażystów obowiązkowa. 

 

 W obwodzie 111 osobami odpowiedzialnymi za sprawdzenie i utrzymanie 

prawidłowego stanu technicznego  urządzeń łowieckich są: 

-Kol. Zbigniew Fryc  - paśniki i posypy, 

-Kol. Damian Buczek i Kol. Jerzy Skupień – ambony, siodełka. 

 Przypominamy Kolegom o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie 

wykonywania polowań indywidualnych. 

 



 Zaleca się Kolegą intensywną ochronę pól uprawnych, zbóż a zwłaszcza 

kukurydzy  oraz  łąk. 

 Prosimy o terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec 

naszego Koła . 

 W przypadku konieczności poszukiwania postrzałka w obwodzie 159 
możemy korzystać z usług Kolegi Krzysztofa Mielczarka  
 

      – tel. 795 134 779. 
 

 
 

Darz Bór 
 
Za zarząd 

                                                                      
 

                                             


