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Opole, dnia 27.06.2017 
 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu 

z dnia 25.06.2017 r. 

 

W dniu 25.06.2017r. w Izbie Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Opole odbyło 

się Walne Zgromadzenie Członków Koła Nr 3 „Lis" w Opolu. Walne 

Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. 

Rozpoczęcie obrad zaplanowane na godzinę 11:00 rozpoczęto o godz. 

11:00, sygnałem łowieckim ″na zbiórkę″, a następnie odegrany został 

sygnał ″powitanie″. Sygnały łowieckie zostały odegrane przez sygnalistę 

z naszego Koła, Kolegę: Ditmara Piechaczka. Walne Zgromadzenie 

rozpoczęto od zbiórki myśliwych na zewnątrz sali obrad (w ogródku 

dydaktycznym przy Izbie Leśnej), gdzie odbyła się krótka uroczystość 

wręczenia wyróżnień honorowych i odznaczeń łowieckich. Wręczenia 

wyróżnień honorowych dokonał Prezes Koła Kol. Marek Bocianowski w 

asyście wieloletniego Prezesa Kol. Pawła Gajdy. Po raz czwarty w historii 

koła wręczono odznaki honorowe Króla Sezonu. Królem Sezonu został 

Kolega Jan Bursy, I V-ce Królem Sezonu Kolega Grzegorz Przydatek, a II 

V-ce Królem Sezonu Kolega Michał Skibiński.  

W dalszej kolejności przystąpiono do wręczania odznaczeń łowieckich. 

Dekoracji wyróżnionych Kolegów dokonał, w asyście Prezesa Koła, 

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Kolega Zdzisław Dzwonnik. 

Odznaczono w kolejności zaczynając od najniższej rangi:  

Medalem Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny uhonorowano Kolegów 

Marcina Niestroja, Marka Raszczuka i Bronisława Wilka. 

Brązowymi Medalem Zasługi Łowieckiej uhonorowano Kolegów Ditmara 

Piechaczka, Roberta Rybę i Zygfryda Żura. 

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej wyróżniony został Kolega Jerzy 

Stanisław Iżycki. 

Jednocześnie Kolega Prezes poinformował, iż Kapituła Odznaczeń 

Łowieckich uhonorowała Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej 

nieobecnego w dniu dzisiejszym Kol. Mariusza Krzywickiego. 

Na zakończenie tej krótkiej uroczystości głos zabrał Prezes Okręgowej 

Rady Łowieckiej Kolega Zdzisław Dzwonnik gratulując naszemu kołu 

osiągnięć, które pozwalają stawiać nasze koło za wzór na wielu 

płaszczyznach gospodarki łowieckiej, co stanowi duże osiągnięcie 

zarządu i wszystkich myśliwych. 

Po zakończeniu uroczystości dekoracji Kolega Prezes Koła Marek 

Bocianowski wydał komendę wprowadzenia sztandaru Koła nr 3 „Lis” w 

Opolu na salę obrad WZCK przez poczet sztandarowy. Dalszy ciąg obrad 

odbywał się w Izbie Leśnej, przy asyście sztandaru Koła. 
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Obrady otworzył Prezes Koła, Kolega Marek Bocianowski, który 

przywitał wszystkich zgromadzonych: członków koła i członków PZŁ 

stowarzyszonych z kołem, składając życzenia owocnych obrad. Jednocześnie 

Kolega Marek Bocianowski wydał uprzednio sporządzoną listę obecności 

prosząc o możliwie szybkie wpisanie się wszystkich obecnych, celem 

ustalenia ogólnej ilości Kolegów uczestniczących w obradach. Według 

podpisów na liście obecności na rozpoczęciu obrad było 44 członków 

koła. 

W uzupełnieniu ceremonii wręczenia wyróżnień honorowych i odznaczeń 

Kolega Prezes poinformował iż wszystkie wnioski na odznaczenia o które 

wystąpiło poprzednie WZCK zostały opracowane przez Kolegę Sekretarza i 

przekazane do ZO PZŁ w Opolu, celem nadania dalszego biegu sprawie. 

Wszystkie wnioski zostały wysoko ocenione przez członków Komisja 

Odznaczeń Łowieckich przy ORŁ w Opolu i spotkały się z akceptacją ORŁ. 

Wszystkie wnioski o nadanie Medalu Zasłużony dla Łowiectwa 

Opolszczyzny zostały przyjęte przez ORŁ w Opolu, a wnioski na pozostałe 

odznaczenia łowieckie zostały skierowane pod obrady Kapituły Odznaczeń 

Łowieckich. Tutaj jednak tylko część wniosków spotkała się z decyzją 

pozytywną, a jeden wniosek, na odznaczenie dla Kolegi Michała 

Skibińskiego został zwrócony ze względu na nie upłynięcie pełnych pięciu 

lat od ostatniego odznaczenia. 

Po dokonaniu otwarcia obrad w pierwszej kolejności Kolega Prezes 

przypomniał, iż zgodnie z treścią § 59 Statutu Zrzeszenia Walne 

Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 

57 i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad - § 57 który stanowi, iż: 
1. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie 

każdego członka koła co najmniej na 14 dni przed terminem walnego 
zgromadzenia z podaniem: 

1) daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia; 
2) porządku obrad. 

Kolega Prezes stwierdził, iż czynności tych dokonał Zarząd Koła rozsyłając 

komunikat nr 1-2017/2018 (załącznik nr l do niniejszego protokołu) i 

komunikat nr 2-2017/2018 (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), 

zawierający wymagane statutem informacje na temat walnego zgromadzenia. 

Po stwierdzeniu powyższego Kolega Prezes zapytał, czy ktoś z Kolegów do 

powyżej stwierdzonych faktów chce wnieść uwagi. Uwag nie wniesiono. W 

związku z brakiem uwag Kolega prezes stwierdził prawomocność obrad. 

Po stwierdzeniu ważności obrad WZCK Prezes, Kolega Marek 

Bocianowski zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad i 

przystąpienie do wyborów Prezydium Walnego Zgromadzenia 

(Przewodniczącego Obrad, Zastępcy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza 

Obrad). Na Przewodniczącego Obrad zgłoszono tylko jedną kandydaturę, 

Kolegi Marka Bocianowskiego. Kolega Marek Bocianowski podziękował za 

zaufanie i wyraził zgodę na powierzenie mu obowiązków Przewodniczącego 
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Obrad.  

Następnie zaczęto przyjmować zgłoszenia na Zastępcę Przewodniczącego 

Obrad. Na Zastępcę Przewodniczącego Obrad zgłoszono też tylko jedyną 

kandydaturę Kolegi Jerzego-Stanisława Iżyckiego. Kolega Jerzy-Stanisław 

Iżycki wyraził zgodę na powierzenie mu obowiązków zastępcy 

Przewodniczącego Obrad. W kolejności rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń 

kandydatów na Sekretarza Obrad. Na sekretarza obrad zaproponowano tylko 

jedną kandydaturę Kolegi Adama Paszko. Kolega Adam Paszko wyraził 

zgodę na powierzenie mu obowiązków Sekretarza Obrad. 

Wobec braku innych kandydatur, zgłoszone kandydatury poddano pod 

głosowanie w trybie głosowania jawnego.  

Wynik głosowania na Przewodniczącego Obrad Kolegę Marka 

Bocianowskiego: 

43 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Obrad Kolegę Jerzego-

Stanisława Iżyckiego: 

43 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Sekretarza Obrad Kolega Adam Paszko: 

43 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Tak więc w głosowaniu jawnym wyłoniono prezydium obrad w składzie: 

1. Kol. Marek Bocianowski   - Przewodniczący Obrad 

2. Kol. Jerzy-Stanisław Iżycki  - Zastępca Przewodniczącego Obrad 

3. Kol. Adam Paszko   - Sekretarz Obrad 

 

Nowo wybrany Przewodniczący Obrad, podziękował Kolegom za zaufanie i 

powierzenie jemu tej funkcji, a następnie dokonał sprawdzenia listy 

obecności potwierdzając obecność 44 członków Koła w tym 1 członka 

niemacierzystego, czyli stwierdzono obecność 44 członków uprawnionych 

do głosowania (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

 

Następnie Przewodniczący Obrad poinformował zebranych, biorąc pod 

uwagę, iż na Sali znajduje się 44 z pośród 70 członków koła, iż zgodnie z § 

168 ust. 1 Statutu Zrzeszenia dzisiejsze Walne Zgromadzenie członków jest 
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władne do podejmowania uchwał (organy Zrzeszenia i koła podejmują swe 

uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

liczby członków danego organu). 

Następnie Kolega Przewodniczący Obrad poinformował, iż przygotowany 

przez Zarząd Koła porządek obrad został przekazany wszystkim Koleżanką i 

Kolegom w komunikacie Nr 2-2017/2018 Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis” w Opolu, dzięki czemu wszyscy członkowie koła mieli możliwość 

zapoznania się z porządkiem obrad. W związku z powyższym stwierdzeniem 

zaistniałego faktu zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad 

(załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Powyższe stwierdzenie znalazło 

pełną akceptację zgromadzonych.  

Przewodniczący Obrad zadał pytanie czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do 

zaproponowanego przez Zarząd Koła porządku obrad. Nie wniesiono 

żadnych uwag co do porządku obrad. 

Po stwierdzeniu powyższego faktu Przewodniczący Obrad przeszedł do pkt. 

6 obrad i zadał pytanie o uwagi do zaproponowanego przez Zarząd Koła 

Regulaminu Obrad (który, podobnie jak porządek obrad, został rozesłany w 

komunikacie Nr 2-2017/2018 Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w 

Opolu). Uwag do Regulamin Obrad nie zgłoszono. Kolega Przewodniczący 

Obrad poddał pod głosowanie jawne zaproponowany przez Zarząd Koła 

Regulamin Obrad. Regulamin Obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. Zaproponowany porządek i regulamin obrad został poddany pod 

głosowanie w głosowaniu jawnym. 
 

Wynik głosowania: 

44 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

Porządek obrad i regulamin obrad przyjęto jednogłośnie. 

Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu obrad Kolega 

Przewodniczący obrad zarządził zgodnie z punktem 7 zatwierdzonego 

porządku obrad WZCK wybór komisji uchwał i wniosków, prosząc o 

zgłaszanie kandydatur na członków Komisji uchwał i wniosków. Na 

członków Komisji uchwał i wniosków zgłoszono następujące kandydatury 

Kolegów: Stanisława Soleckiego, Marcina Niestroja i Andrzeja Rzeszutka. 

Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie 

jawne nad wytypowanymi kandydatami.  

 Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Stanisława Soleckiego: 

43 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Marcina Niestroja: 

43 głosów za 
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0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Andrzeja Rzeszutka: 

43 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Po uchwaleniu składu Komisji Uchwał i Wniosków, Kolega 

Przewodniczący obrad zaproponował przejście do pkt. 8 dzisiejszych obrad 

„Zatwierdzenia Protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu z dnia 11.06.2016r”. 

Kolega Przewodniczący Marek Bocianowski przypomniał, iż w 

Komunikacie Nr 1-2016/2017 i Nr 2-2016/2017  Zarządu Koła Łowieckiego 

Nr 3 „Lis" w Opolu, znalazła się informacja, iż jednym z punktów porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła jest zatwierdzenie Protokołu z 

obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu z 

dnia 11.06.2016r. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, (uniknięcia 

czytania wielostronicowego protokołu) konieczne było wcześniejsze 

zapoznanie członków koła z jego treścią. Dla uniknięcia drukowania i 

rozsyłania kopi protokołu do wszystkich myśliwych, ze względu na duże 

koszty druku i wysyłki, Zarząd Koła postanowił, iż kopia protokołu znajdzie 

się do wglądu u każdego członka Zarządu, oraz zostanie opublikowana na 

stronie internetowej koła. Wszyscy członkowie koła zostali skutecznie 

poinformowani o możliwości zapoznania się z treściom protokołu z WZCK 

(z dnia 11-06-2016r) tą właśnie drogą. 

W związku z powyższym Kolega Przewodniczący Obrad stwierdził, iż 

wszyscy członkowie koła mieli swobodny dostęp i możliwość zapoznania 

się z treścią wyżej wymienionego protokołu. Kolega Przewodniczący Obrad 

zapytał, czy ktoś z Kolegów do powyżej stwierdzonych faktów chce wnieść 

uwagi, lub nie miał dostępu do protokołu. Nikt nie wniósł uwag co do formy 

i możliwości zapoznania się z treścią protokołu WZCK z dnia 11.06.2016r. 

W związku z brakiem jakichkolwiek uwag Przewodniczący Obrad zarządził 

głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu z dnia 

11.06.2016 r 

Wynik głosowania: 

44 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Tym samym Walne Zgromadzenie zatwierdziło jednogłośnie przyjęcie 

protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 
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3 „Lis" w Opolu z dnia 11.06.2016 r.  

 

 Po jednogłośnym przyjęciu Protokołu z poprzedniego WZCK 

przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad (pkt. 9) Sprawozdania 

Zarządu Koła z działalności za okres 01.04.2016r. do 31.03.2017r. 

W imieniu zarządu głos zabrał Prezes Koła Kol. Marek Bocianowski, który 

przypomniał, iż od ostatniego WZCK do krainy wiecznych łowów odeszło 

dwóch naszych Kolegów, Kolega Bernard Mansfeld i Kolega Ernest 

Klama. Pamięć ich uczczono minutą ciszy. 

Następnie Kolega Prezes przypomniał, iż w Komunikacie Nr 1-2017/2018 i 

Komunikacie Nr 2-2017/2018 Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w 

Opolu, znalazła się informacja, iż jednym z punktów porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła jest Sprawozdanie Zarządu Koła za rok 

gospodarczy 2016/2017 (część merytoryczna). Dla zapewnienia sprawnego 

przebiegu obrad, (uniknięcie czytania wielostronicowego sprawozdania) 

postanowiono umożliwić wcześniejsze zapoznanie członków koła z jego 

treścią (w celu uniknięcia drukowania i rozsyłania kopi sprawozdania do 

wszystkich myśliwych, oraz ze względu na duże koszty druku). Zarząd Koła 

postanowił, iż kopia sprawozdania znajdzie się do wglądu u każdego 

członka Zarządu, oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej koła. 

Wszystkich członków koła Zarząd skutecznie poinformował o możliwości 

zapoznania się z treściom protokołu tą właśnie drogą. 

W związku z powyższym Kolega Przewodniczący Obrad stwierdził, iż 

wszyscy członkowie koła mieli swobodny dostęp i możliwość zapoznania 

się z treścią Sprawozdania Zarządu Koła za rok gospodarczy 2016/2017 

(część merytoryczna). Kolega Przewodniczący Obrad zapytał, czy ktoś z 

Kolegów do powyżej stwierdzonych faktów chce wnieść uwagi, lub nie miał 

dostępu do sprawozdania. Nikt nie wniósł uwag co do formy i możliwości 

zapoznania się z treścią sprawozdania. W związku z powyższym 

Przewodniczący Obrad stwierdził, iż rezygnuje się z czytania sprawozdania 

Zarządu za rok gospodarczy 2016/2017. Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu za okres sprawozdawczy od 

1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. (część gospodarcza) przedłożone 

Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu w 

dniu 25 czerwca 2017r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu, i z tego 

względu nie przytacza się jego treści (załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). 

Następnie zgodnie z punktem 10 obrad Przewodniczący obrad poprosił 

Skarbnika Kolegę Stefana Kuliga o przedstawienie części finansowej 

sprawozdania z działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. Kolega 

Skarbnik przedstawił dane finansowe w układzie sprawozdania ŁOW-1. 

Sprawozdania z działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 
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za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. (część 

finansową) przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu w dniu 25 czerwca 2017r. stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu, i z tego względu nie przytacza się jego 

treści (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

W dalszej kolejności obrad, zgodnie z punktem 11 porządku, 

Przewodniczący obrad poprosił Komisję Rewizyjną o przedstawienie 

protokołu z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za sezon 2016/2017. W 

imieniu Komisji Rewizyjnej protokół Komisji Rewizyjnej Koła odczytał 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Michał Skibiński. Po 

przedstawieniu treści protokołu, Kolega Michał Skibiński przekazał protokół 

na ręce Sekretarza Obrad. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu, i z tego względu nie przytacza się jego treści 

(załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Korzystając z przysługujących 

uprawnień Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie poszczególnym 

Członkom Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 "Lis" w Opolu absolutorium za 

okres 01.04.2016-31.03.2017r. 

 

Po zakończeniu czytania Protokołu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący 

Obrad zarządził przejście do punktu 12, czyli dyskusji nad sprawozdaniami 

Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Obrad wyraźnie 

zaznaczył, iż w tej fazie dyskusji można zabierać głos tylko w sprawach 

dotyczących sprawozdania Zarządu Koła i protokołu Komisji Rewizyjnej, 

lub uwag związanych z treścią w/w dokumentów. Podkreślił, iż prosi o 

przestrzeganie zasad określonych Regulaminem Obrad. 

 

Pomimo zachęty do zabrania głosu w dyskusji ze strony Przewodniczącego 

obrad nikt nie zechciał wnieść uwag do sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej Koła.  

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący obrad zarządził przejście do 

punktu 13 porządku obrad i polecił przystąpić do głosowania (w trybie 

jawnym), w sprawie zatwierdzenia części gospodarczej sprawozdania z 

działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu za okres 

sprawozdawczy od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.  

  

Wynik głosowania za przyjęciem sprawozdania Zarządu Koła: 

44 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  0 głosów wstrzymujących się 
 

Tym samym w głosowaniu jawnym część gospodarcza sprawozdania 

Zarządu Koła została przyjęta. 
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W dalszej kolejności Przewodniczący obrad zarządził przejście do punktu 14 

porządku obrad i polecił przystąpić do głosowania (w trybie jawnym), w 

sprawie zatwierdzenia części finansowej sprawozdania z działalności 

Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu za okres sprawozdawczy od 

1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.  

  

Wynik głosowania za przyjęciem sprawozdania Zarządu Koła: 

44 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  0 głosów wstrzymujących się 
 

Tym samym w głosowaniu jawnym część finansowa sprawozdania 

Zarządu Koła została przyjęta. 
 

W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad (punkt 15) 

przystąpiono do głosowania (w głosowaniu jawnym), w sprawie 

zatwierdzenia Protokołu Komisji Rewizyjnej przedłożonego Walnemu 

Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 "Lis" w Opolu w dniu 

25.06.2017r. 

 

Wynik głosowania za przyjęciem Protokołu Komisji Rewizyjnej: 

44 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  0 głosów wstrzymujących się 
 

W głosowaniu jawnym Protokół Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 

 

Następnie przystąpiono zgodnie z pkt. 16 porządku obrad do głosowania 

(w trybie jawnym), w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym 

członkom Zarządu Koła. Przewodniczący Obrad Kolega Marek Bocianowski 

odczytał kolejno wnioski o udzielenie absolutorium: Łowczemu Koła, 

Koledze Andrzejowi Romanowiczowi, Podłowczemu Koła na obwód 115, 

Koledze Jerzemu Iżyckiemu, Sekretarzowi Koła, Koledze Grzegorzowi 

Przydatkowi i Skarbnikowi Koła Koledze Stefanowi Kuligowi. Wyniki 

głosowań poniżej:  

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Łowczemu Koła, 

Koledze Andrzejowi Romanowiczowi za okres sprawozdawczy 

01.04.2016-31.03.2017: 

43 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 
 

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Podłowczemu Koła, 

Koledze Jerzemu Stanisławowi Iżyckiemu za okres sprawozdawczy 
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01.04.2016-31.03.2017   

43 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 

 

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Sekretarzowi Koła, 

Koledze Grzegorzowi Przydatkowi za okres sprawozdawczy 

01.04.2016-31.03.2017: 

43 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Łowczemu Koła, 

Koledze Stefanowi Kuligowi  za okres sprawozdawczy 01.04.2016-

31.03.2017: 

43 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 

Przewodniczący Obrad Kolega Marek Bocianowski przekazał prowadzenie 

obrad Koledze V-ce Przewodniczącemu Obrad Koledze Jerzemu-

Stanisławowi Iżyckiemu. V-ce Przewodniczący Obrad odczytał wniosek o 

udzielenie absolutorium Prezesowi Koła, Koledze Markowi Bocianowskiemu.  

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi Koła, 

Koledze Markowi Bocianowskiemu za okres sprawozdawczy 

01.04.2016-31.03.2017: 

43 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 

 

Tym samym wszyscy członkowie Zarządu Koła uzyskali absolutorium za 

okres sprawozdawczy 01.04.2016-31.03.2017. 

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad V-ce Przewodniczący Obrad 

Kolega Jerzy Iżycki zarządził przystąpienie do pkt. 17, czyli 

zaprezentowania projektu budżetu Koła na rok 2017/2018. W tym miejscu 

Skarbnik, Kolega Stefan Kulig zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i 

przesunięcie punktu 17 (Przedstawienie projektu budżetu koła na rok 

2017/2018) i 18 (Dyskusja nad projektem budżetu Koła na rok 2017/2018), 

po punkcie 26 (Dyskusja i podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Koła do 

zakupu 20 szt. przewoźnych (składanych) wysiadek na polowania zbiorowe, 

jako uzupełnienie urządzeń wysiadkowych „stałych”), czyli ostatniego 

punktu „generującego koszty”. Wniosek poddano pod głosowanie.  

Wynik głosowania za wnioskiem o zmianę porządku obrad 

(przesunięcie pkt. 17 i 18 za punkt 26): 

44 głosów za 
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  0 głosów przeciw 

  0 głos wstrzymujący się 
 

 Biorąc pod uwagę wyniki głosowania, V-ce Przewodniczący Obrad 

Kolega Jerzy Iżycki zarządził przejście do pkt. 19 porządku obrad, czyli 

projektu uchwały w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla ZO 

PZŁ w Opolu z przeznaczeniem budowę nowej siedziby ZO PZŁ w Opolu w 

wysokości 20 tys. zł. O zreferowanie tematu poproszono Kolegę Prezesa, 

który w krótkim wystąpieniu przedstawił założenia które skłoniły ORŁ w 

Opolu do zatwierdzenia koncepcji budowy nowej siedziby zarządu 

okręgowego, oraz przedstawił przewidziane źródła finansowania. Wyjaśnił, 

iż ZO PZŁ w Opolu postanowił zwrócić się o pomoc do kół, gdyż chce 

uniknąć sprzedaży obecnej siedziby na ul. Malczewskiego, której wynajem 

będzie stanowiła źródło stałych przychodów. Przedstawił też różne poglądy 

jakie ścierają się wokół tematu, włącznie z bezpodstawnymi plotkami. Głos 

zabrał Kol. Skarbnik który stwierdził, iż są wątpliwości wokół formuły 

nieoprocentowanej pożyczki i sprawę trzeba dobrze przemyśleć zasięgając 

opinii prawnej. Zwrócił ponadto uwagę, iż informacje przekazane przez ZO 

PZŁ w Opolu są nie do końca jasne i kompletne, wskazując między innymi 

na brak projektu umowy. Kolega Prezes oświadczył, iż umowa została 

przekazana na spotkaniu z prezesami kół łowieckich, a jej niedoręczenie 

skarbnikowi to przypadkowe przeoczenie. Głos zabrał także Kolega Paweł 

Gajda który stwierdził, iż obecny stan w niczym nie przeszkadza, aby 

upoważnić Zarząd Koła do zbadania sprawy i ewentualnego podpisania 

umowy. Kolega sekretarz zabierając głos zwrócił uwagę na kwestię 

zgodności takiej pożyczki ze statutem PZŁ i przepisami skarbowymi.  

Więcej chętnych do zabrania głosu nie stwierdzono, w związku z czym V-ce 

Przewodniczący Obrad zarządził przegłosowanie uchwały w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

upoważnia Zarząd Koła do udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla 

ZO PZŁ w Opolu w kwocie do 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł z 

przeznaczeniem budowę nowej siedziby Zarządu Okręgowego PZŁ w 

Opolu na terenie strzelnicy w Opolu-Grudzicach. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   1 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 

 

V-ce Przewodniczący Obrad Kolega Jerzy Iżycki zarządził przejście do pkt. 

20 porządku obrad, czyli projektu uchwały upoważniającej Zarząd Koła do 

zakupu drugiej wielofunkcyjnej przyczepy samochodowej przeznaczonej na 

potrzeby gospodarcze Koła. O zreferowanie tematu poproszono Kolegę 

Prezesa, który przedstawił dotychczasowe pozytywne doświadczenia z 
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użytkowania lekkich przyczep gospodarczych holowanych przez samochody 

terenowe, oraz ich niewątpliwe zalety w stosunku do przyczepy 

ciągnikowej. Stwierdził, iż intencją Zarządu Koła jest dopracowanie się floty 

trzech lekkich przyczep gospodarczych. Głos zabrał Kolega Grzegorz 

Przydatek wskazując na daleko posunięte zużycie przyczepy ciągnikowej, 

oraz fakt nadmiernego obciążania Kolegi Jakubczyka obowiązkiem jej 

holowania. Kolejnym głosem w dyskusji był głos Kolegi Marcina Niestroja 

głównego wykonawcy projektu adaptacji lekkich przyczep samochodowych 

dla potrzeb łowieckich. Powołując się na dotychczasowe doświadczenie z 

Koła Łowieckiego Ryś którego był do niedawna członkiem wynika, iż są to 

urządzenia trwałe funkcjonalne, znacznie usprawniające prowadzenie 

polowań zbiorowych i innych czynności gospodarczych w kole. Więcej 

chętnych do zabrania głosu nie stwierdzono, w związku z czym V-ce 

Przewodniczący Obrad zarządził przegłosowanie uchwały w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

upoważnia Zarząd Koła do zakupu drugiej wielofunkcyjnej przyczepy 

samochodowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Koła. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   1 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 

 

V-ce Przewodniczący Obrad Kolega Jerzy Iżycki zarządził przejście do pkt. 

21 porządku obrad, czyli projektu uchwały upoważniającej Zarząd Koła do 

zakupu mundurów organizacyjnych dla członków koła. O zreferowanie tematu 

poproszono Kolegę Prezesa, który przypomniał, iż w roku 2018 koło 

obchodzić będzie 70-lecie swojego istnienia, a znaczna część myśliwych nie 

posiada stroju organizacyjnego. Mundury zostaną zakupione ze środków 

koła i będą stanowić własność koła, a myśliwym będą wydane jedynie do 

użytkowania. Aby zachować zasady gospodarności, Kolega Prezes w 

imieniu Zarządu Koła zaproponował rozwiązanie „premiujące” myśliwych 

posiadających już mundury łowieckie. Jeżeli zadeklarują rezygnację z 

potrzeby zakupu nowego munduru w roku następnym zostaną zwolnieni ze 

składki na rzecz koła. Głos zabrał Kolega Ryszard Janos wnioskując aby 

zarząd zorganizował przymiarkę dla myśliwych w Nysie, aby nie musieli 

indywidualnie dojeżdżać do Opola lub Pakosławic. Kolega Prezes 

stwierdził, iż oczywiście zarząd skoordynuje szycie mundurów, ale raczej 

nie z usług z zakładu w Pakosławicach (liczne niepochlebne opinie).  Krótki 

głos zabrał Kolega sekretarz podkreślając, iż ważne jest by 100% członków 

Koła przystąpiło do tegoż programu posiadając mundury organizacyjne 

stanowiące ważny element tradycji łowieckiej. Mundur jednocześnie 

podkreśla naszą myśliwską jedność jak i szacunek do organizacji. Więcej 
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chętnych do zabrania głosu nie stwierdzono, w związku z czym V-ce 

Przewodniczący Obrad zarządził przegłosowanie uchwały w brzmieniu: 

WZCK stwierdza iż mundur myśliwski to jeden z ważnych elementów 

tradycji, kultury i etyki łowieckiej. Noszenie munduru myśliwskiego to 

wyraz poszanowania Polskiego Związku Łowieckiego i samego 

łowiectwa, a tym samym realizacja celów statutowych. W związku ze 

zbliżaniem się 70-tej rocznicy powstania koła, celem wzmocnienia 

działań wizerunkowych koła i zrzeszenia, Walne Zgromadzenie Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu postanawia upoważnić Zarząd 

Koła do zakupu mundurów organizacyjnych dla wszystkich członków 

koła. Myśliwi którzy posiadają mundury i zgłoszą brak potrzeby zakupu 

nowego munduru, zostaną zwolnieni z opłacenia składki członkowskiej na 

następny rok gospodarczy. Powyższe nastąpi w oparciu o osobną imienną 

uchwałę WZCK. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   1 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 

 

V-ce Przewodniczący Obrad Kolega Jerzy Iżycki zarządził przejście do pkt. 

22 porządku obrad, czyli projektu uchwały w sprawie zobowiązania 

członków stowarzyszonych z kołem do zakupu mundurów organizacyjnych. 

O zreferowanie tematu poproszono Kolegę Prezesa, który wskazał problem 

grupy myśliwych stowarzyszonych, którzy występują przy wielu okazjach 

wspólnie z naszymi członkami a w części nie posiadają mundurów 

organizacyjnych. Jednocześnie stwierdził, iż Zarząd Koła nie widzi potrzeby 

finansowania zakupu dla tej grupy myśliwych. Głos zabrał Kolega Stanisław 

Cymbalista zgłaszając wątpliwość, czy możemy kogokolwiek zmusić do 

zakupu munduru. Kolega Prezes podzielił wątpliwości Kolegi Cymbalisty, 

proponując rozwiązanie, polegające na zarekomendowaniu przez WZCK dla 

Zarządu Koła, realizację tego zobowiązania jako ważnego elementu oceny 

myśliwego stowarzyszonego. Kolega sekretarz podkreślił, iż posiadanie 

munduru myśliwskiego musi stanowić dla kandydata na członka naszego 

koła priorytet, gdyż stanowi to o szacunku dla etyki i tradycji łowieckiej o 

którą dbamy w naszym kole. Więcej chętnych do zabrania głosu nie 

stwierdzono, w związku z czym V-ce Przewodniczący Obrad zarządził 

przegłosowanie uchwały w brzmieniu: 

W związku ze zbliżaniem się 70-tej rocznicy powstania koła, celem 

wzmocnienia działań wizerunkowych koła i zrzeszenia, Walne 

Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

zobowiązuje myśliwych stowarzyszonych z kołem do zakupu munduru 

organizacyjnego. Realizację powyższego zobowiązania przez członków 
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stowarzyszonych z kołem WZCK rekomenduje Zarządowi Koła jako 

istotny element oceny myśliwego stowarzyszonego z kołem. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   1 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 

 

V-ce Przewodniczący Obrad Kolega Jerzy Iżycki zarządził przejście do pkt. 

23 porządku obrad, czyli projektu uchwały upoważniającej Zarząd Koła do 

zakupu peleryn do mundurów organizacyjnych dla pocztu sztandarowego koła, 

zgłaszający. O zreferowanie tematu poproszono Kolegę Prezesa, który 

przedstawił problem związany z wystąpieniami pocztu sztandarowego w 

trakcie zimy i złych warunków atmosferycznych. Jednocześnie Kolega 

Prezes poprosił o rozszerzenie treści uchwały o zakup trzech kamizelek 

strzeleckich z logo naszego koła dla członków drużyny reprezentującej 

nasze koło na zawodach strzeleckich. Głos zabrał Kolega skarbnik 

podkreślając, iż w dni zimne poczet sztandarowy jest narażony na 

przeziębienia, a różne kurtki wyglądają mało reprezentacyjnie. Więcej 

chętnych do zabrania głosu nie stwierdzono, w związku z czym V-ce 

Przewodniczący Obrad zarządził przegłosowanie uchwały w brzmieniu: 

Dla poprawy warunków występowania pocztu sztandarowego naszego 

Koła, oraz dla poprawy wizerunku koła, Walne Zgromadzenie Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu upoważnia Zarząd Koła do 

zakupu peleryn do munduru organizacyjnego na wyposażenie pięciu 

myśliwych o największej ilości wystąpień w poczcie sztandarowym za 

sezon 2016-2017. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Koła do zakupu 

ologowanych kamizelek strzeleckich na wyposażenie drużyny strzeleckiej 

koła. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 44 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 

 

V-ce Przewodniczący Obrad Kolega Jerzy Iżycki zarządził przejście do pkt. 

24 porządku obrad, czyli projektu uchwały w sprawie ustalenia wielkości 

kwoty określonej w § 60 Kodeksu Koła. Kolega Prezesa przypomniał, iż chodzi 

o kwotę powyżej której prezes musi być obecny przy szacowaniu szkód w 

płodach i plonach rolnych. Stwierdził, iż nie zaszły istotne zmiany w cenie 

płodów i plonów, ale z zapisów Kodeksu Koła wynika konieczność 

corocznej aktualizacji kwoty i dlatego wnioskuje o przyjęcie kwoty na 

dotychczasowym poziomie. Więcej chętnych do zabrania głosu nie 
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stwierdzono, w związku z czym V-ce Przewodniczący Obrad zarządził 

przegłosowanie uchwały w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

pozostawia bez zmian kwotę szkody powyżej której wymaga jest w trakcie 

szacowania obecności Prezesa Koła a pod jego nieobecność 

upoważnionego przedstawiciela Zarządu Koła. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 44 

  głosów przeciw  -  0 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 

 

V-ce Przewodniczący Obrad Kolega Jerzy Iżycki zarządził przejście do pkt. 

26 porządku obrad, czyli projektu uchwały upoważniającej Zarząd Koła do 

zakupu 20 szt. przewoźnych (składanych) wysiadek na polowania zbiorowe, jako 

uzupełnienie urządzeń wysiadkowych „stałych”. O zreferowanie tematu 

poproszono Kolegę Grzegorza Przydatka, który przedstawił problem 

ciągłego braku pewnej ilości wysiadek przy organizacji polowań z ambon. 

Problem ten można rozwiązać w drodze posiadania (wzorem wielu innych 

kół) łatwych w transporcie wysiadek składanych. Głos zabrał Kolega Marek 

Bocianowski wyrażając wątpliwość, czy nie iść w kierunku wysiadek 

metalowych. Polemiczny głos zabrał Kolega Marcin Niestrój wskazując z 

własnego doświadczenia, że wysiadki metalowe są nagminnie kradzione, a 

drewniane, solidnie wykonane i zaimpregnowane służą wiele lat. Głos zabrał 

także Kolega Paweł Gajda  wyrażając wątpliwość czy wysiadki takie będą 

bezpieczne, wskazując jednocześnie na kwestie odpowiedzialności zarządu. 

Kolega Grzegorz Przydatek zauważył, iż żadne z urządzeń nie posiada atestu 

i pod względem formalnym ryzyko wypadku jest takie samo, a 

odpowiedzialność częściowo niweluje nasze ubezpieczenie. Kolega 

sekretarz zauważył również, że rozstawianie i zwożenie tego typu wysiadek 

będzie stanowiło pewne utrudnienie, ale trudy powinny przełożyć się na 

odpowiedni sukces łowiecki polowania zbiorowego. Więcej chętnych do 

zabrania głosu nie stwierdzono, w związku z czym V-ce Przewodniczący 

Obrad zarządził przegłosowanie uchwały w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

upoważnia do przeprowadzenia rozpoznania i ewentualnego zakupu 20 

szt. przewoźnych (składanych) wysiadek na polowania zbiorowe, jako 

uzupełnienie urządzeń wysiadkowych „stałych”. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 44 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 
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Po wyczerpaniu punktów w porządku obrad skutkujących podjęcie uchwał 

pociągających wydatki w nadchodzącym roku, V-ce Przewodniczący Obrad 

Kolega Jerzy Iżycki poprosił Skarbnika, Kolegę Stefana Kuliga o 

przedstawienie projektu budżetu koła na rok 2017/2018 zgodnie z pkt. 17 

porządku obrad. Kolega Skarbnik przedstawił projekt budżetu. Projektu 

budżetu koła na rok 2017/2018 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu i 
z tego względu założeń budżetu nie przedstawia się w tekście. Po 

przedstawieniu projektu budżetu V-ce Przewodniczący Obrad otworzył 

dyskusję nad projektem zgodnie z pkt. 18 porządku obrad. Chętni do 

dyskusji nie zgłosili się. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji V-ce Przewodniczący Obrad 

zarządził głosowanie w uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Koła na rok 

2017/2018 zgodnie z pkt. 25 porządku obrad, w brzmieniu:  

Walne Zgromadzenie zatwierdza i przyjmuje do realizacji Budżet Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu na rok gospodarczy 2017/20187 

opracowany i przedstawiony przez Zarząd Koła na WZC KŁ w dniu 

25.06.2017r. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 42 

  głosów przeciw  -   2 

  głosów wstrzymujących -   0 

Uchwała została przyjęta. 
 
 

Następnie, zgodnie z pkt. 27 porządku obrad przystąpiono do omówienia i 

podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Koła do wystąpienia z 

wnioskami o odznaczenia łowieckie dla myśliwych. Koledzy zgłaszali 

kolejno kandydatury przedstawiając krótkie uzasadnienia. Każda 

kandydatura była kolejno poddawana głosowaniu. W wyniku kolejnych 

głosowań podjęto 12 uchwał zobowiązujących Zarząd Koła do wystąpienia z 

wnioskami o odznaczenia łowieckie dla myśliwych. Były to kolejno 

uchwały: 

1. Uchwała nr 18 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Stefana Kuliga. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 
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2. Uchwała nr 19 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Marka Bocianowskiego. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

3. Uchwała nr 20 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Tomasza Blacharskiego. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

4. Uchwała nr 21 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Władysława Raczka. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

5. Uchwała nr 22 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Stanisława Cymbalisty. 

Wyniki głosowania 
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  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

6. Uchwała nr 23 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Grzegorza Kontka. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta.  

 

7. Uchwała nr 24 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Krzysztofa Bąka. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

8. Uchwała nr 25 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Waldemara Siekierki. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

9. Uchwała nr 26 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 
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Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Rajmunda Jańczyka. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

10. Uchwała nr 27 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Koleżanki Marzeny Kurowskiej. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

11. Uchwała nr 28 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Józefa Kowola. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

12. Uchwała nr 29 zobowiązująca Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami 

o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Franciszka Rogalewskiego. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 43 

  głosów przeciw  -   0 
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  głosów wstrzymujących -   1 

Uchwała została przyjęta. 

 

Po tym miłym akcencie Kolega Przewodniczący Obrad zaprosił chętnych do 

zabrania głosu w sprawach organizacyjnych dotyczących działalności i 

funkcjonowania koła, oraz dyskusji nad sprawami organizacyjnymi Koła. 

Głos zabrał Kolega Andrzej Tokarski, który pod adresem prezesa zadał 

pytanie co stało się z odznaczeniem dla Kolegi Franciszka Rogalewskiego i 

dlaczego Kolega Franciszek Rogalewski otrzymał Medal Zasłużony dla 

Łowiectwa Opolszczyzny, a nie jak wnioskował Kolega Andrzej Tokarski, 

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Kolega Prezes wyjaśnił, iż medalu nie 

wręczono ze względu na nieobecność Kolegi Franciszka Rogalewskiego na 

kolejnych uroczystościach na których przyjęło się w naszym kole wręczać 

odznaczenia (WZCK i Polowanie Hubertusowskie). Wystąpienie o  Medal 

Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny wynikało z przyjętej przez ORŁ 

pragmatyki nadawania odznaczeń, od odznaczenia najniższej rangi. Kolega 

Tokarski stwierdził, iż sytuacja ta wyrządziła wielką przykrość Koledze 

Rogalewskiemu i legła u podstawy wycofania się z łowiectwa. 

Niedopuszczalnym było również zwracanie się do Kolegi Rogalewskiego z 

pisemnym zapytaniem o zasługi. Kolega Andrzej Tokarski wytknął również 

Zarządowi Koła opieszałość we wręczeniu odznaczenia nadanego 

pośmiertnie Koledze Zbigniewowi Siejce-Domańskiemu, tym bardziej, że w 

międzyczasie zmarła jego małżonka. W odpowiedzi Kolega Prezes 

stwierdził, że bardzo żałuje iż o rozgoryczeniu Kolegi Rogalewskiego 

dowiaduje się w takich okolicznościach i po takim czasie. Gdzie 

niezręczność tą można było dawno naprawić występując z kolejnym 

wnioskiem, tym razem już o upragniony Brązowy Medal Zasługi 

Łowieckiej. Do dyskusji włączył się Kolega Grzegorz Przydatek 

stwierdzając, iż wystosowywanie pism do Kolegi w stosunku do którego 

zawnioskowano o medal, jak i do Kolegi wnioskującego było w tym czasie 

standardową procedurą. W stosunku do Kolegi Rogalewskiego tym bardziej 

uzasadnioną, iż z obecnych członków zarządu nikt nie pamięta okresu 

aktywnej działalności Kolegi, a informacje przekazane przez Kolegę 

Andrzeja Tokarskiego były nad wyraz szczupłe. Podkreślił iż tylko rzetelne 

informacje o działalności Kolegi Franciszka Rogalewskiego mogło pozwolić 

na stworzenie „skutecznego” wniosku skutkującego nadaniem odznaczenia.   

 W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu i 

wyczerpaniem zagadnień ujętych w porządku obrad, Przewodniczący Obrad 

Kolega Marek Bocianowski podziękował wszystkim przybyłym za aktywny 

udział w obradach, po czym ogłosił zakończenie obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu.  Na 

zakończenie tegorocznego WZCK sygnaliści zagrali sygnał „Darz Bór” 

następnie Przewodniczący obrad nakazał wyprowadzenie sztandaru Koła. 
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Po odczytaniu protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Koła Nr 3 

”Lis” w Opolu podpisy złożyli:

 

 …………………………… 

Przewodniczący Obrad Kol. Marek Bocianowski 

 

…………………………… 
Sekretarz Obrad Kol. Adam Paszko 
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