
Świdwin 21.04.2017 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 28 maja 2017r (niedziela), o godzinie 1000 w domu myśliwskim 
Sokołówka im. Wacława Krzyżyka w Międzyrzecku walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Koła.  
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie walnego zgromadzenia 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
3. Wręczenie odznaczeń łowieckich 
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad 
5. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia 
6. Wybór komisji uchwał i wniosków 
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia, omówienie, podjęcie uchwały. 

 
UCHWAŁA Nr1 
W sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia 

 
8. Sprawozdanie z działalności zarządu Koła za rok gospodarczy 2016/2017 - część merytoryczna 

prezesa, łowczego i sekretarza Koła. 
9. Sprawozdanie z działalności zarządu Koła finansowo-budżetowe za rok gospodarczy 2016/2017- 
         przedstawi skarbnik Koła. 
10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności zarządu Koła za rok gospodarczy 2016/2017 

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 2016/2017, 

zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016/2017 – podjęcie uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr2 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Koła za rok gospodarczy 2016/2017 oraz z wykonania 
budżetu za rok 2016/2017 zamykający się po stronie przychodów kwotą 946.709,00zł. i po stronie 
kosztów kwotą 949.597,00zł. Jednocześnie strata bilansowa roku gospodarczego 2016/2017  
w wysokości 2.888,00 zł. pokryta zostanie z funduszu własnego Koła. 
 

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

UCHWAŁA Nr3 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej Koła. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu – podjęcie uchwały 

 
UCHWAŁA Nr4 
W sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. 

 
15. Plan budżetu Koła na rok gospodarczy 2017/2018 - przedstawi skarbnik Koła. 
16. Dyskusja nad planem budżetu Koła na rok gospodarczy 2017/2018. 



17. Omówienie, wprowadzenie ewentualnych zmian i podjęcie uchwały w sprawie obowiązujących  
w Kole zasad, przepisów własnych i uchwał o charakterze stałym, tj.: 
- o byciu jednostką mikro, 
- wysokościach i terminach uiszczania opłat na rzecz koła, 
- wydawania zezwoleń na polowania indywidualne, 
- postępowania z pozyskaną zwierzyną i trofeami, 
- zbioru obowiązujących w Kole uchwał o charakterze ciągłym. 
 

UCHWAŁA Nr5 
W sprawie uznania Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie jednostką mikro, o której mowa  
w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości i przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania 
sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.  
 
UCHWAŁA Nr6 
W sprawie planu działalności i budżetu Koła wraz z zasadami rozliczeń finansowych oraz 
planu odstrzału zwierzyny na rok gospodarczy 2017/2018.  

 
18. Omówienie projektów i podjęcie uchwał w sprawach innych, w tym przewidzianych do wyłącznej 

kompetencji walnego zgromadzenia Koła i ujętych w porządku obrad. 
 

UCHWAŁA Nr7 
W sprawie zatwierdzenia zbioru uchwał obowiązujących o charakterze ciągłym podjętych przez 
walne zgromadzenia członków Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Świdwinie do dnia 5 czerwca 
2016 roku (wg załącznika – ze zmianami lub bez zmian).  
 
UCHWAŁA Nr8 
W sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie do 
prowadzenia wszelkiego rodzaju spraw związanych z nabyciem i obrotem prawami do 
nieruchomości gruntowych w celu nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej 
położonej pod domem myśliwskim Sokołówka imienia Wacława Krzyżyka w Miedzyrzecku. 
 
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 upoważnienia zarządu Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie do podejmowania 
wszelkiego rodzaju czynności w zakresie organizacji imprez okolicznościowych związanych  
z działalnością Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie, w tym również organizacji polowań 
wyjazdowych członków Koła. 
 
UCHWAŁA NR 11 
W sprawie upoważnienia Zarządu Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie do sporządzenia 
regulaminu, zaprojektowania i nadawania wewnętrznego odznaczenia okolicznościowego  
dla członków koła za szczególne osiągnięcia na rzecz Koła Łowieckiego Sokół w Świdwinie. 

 
19. Sprawy organizacyjne, w tym rozpatrzenie od wołań od uchwał zarządu (o ile takie wpłyną). 
20. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. 
21. Wolne wnioski. 
22. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia. 
 

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

Z upoważnienia zarządu 
 


