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Opole, dnia 27.07.2018r. 
 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu 

z dnia 27.07.2018 r. 

 

W dniu 27.07.2018r. 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 17:00 rozpoczęto o godz. 

17:00, sygnałem łowieckim ″na zbiórkę″ odegranym przez Kolegę 

Ditmara Piechaczka, po czym na polecenie Kolegi Prezesa Maraka 

Bocianowskiego odegrany został sygnał ″powitanie″. Po kilku słowach 

powitania wypowiedzianych przez Kolegę Prezesa polecił on wprowadzić 

sztandar naszego koła, czego dokonał poczet sztandarowy w składzie 

Marcin Niestrój, Piotr Mientus i Wolfgang Mientus. 

 Przed rozpoczęciem właściwej części obrad WZCK Kolega Prezes 

przekazał zgromadzonym decyzję  Zarządu Koła, iż w związku z 

planowanym na bieżący rok obchodami 65-lecia założenia naszego koła 

mające się dzisiaj odbyć tradycyjnie wręczenie medali i wyróżnień 

odbędzie się podczas uroczystego spotkania w ramach obchodów 

rocznicowych. 

Przystępując do czynności związanych bezpośrednio z WZCK, Kolega 

Marek Bocianowski wydał uprzednio sporządzoną listę obecności prosząc 

o możliwie szybkie wpisanie się wszystkich obecnych, celem ustalenia 

ogólnej ilości Kolegów uczestniczących w obradach. Po sprawdzeniu 

obecności wg podpisów na liście obecności na rozpoczęciu obrad było 39 

członków koła. Powyższe stanowi, iż WZCK jest władne podejmować 

ważne i obowiązujące uchwały. 

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. 

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, 
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czyli 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 

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: 

39 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Obrad Kolegę Jerzego-

Stanisława Iżyckiego: 

39 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Sekretarza Obrad Kolega Adam Paszko: 

39 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 40 członków Koła w tym 1 członka 

niemacierzystego, czyli stwierdzono obecność 40 członków uprawnionych 
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do głosowania (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

Następnie Przewodniczący Obrad poinformował zebranych, biorąc 

pod uwagę, iż na Sali znajduje się 40 z pośród 70 członków koła, iż zgodnie 

z § 168 ust. 1 Statutu Zrzeszenia dzisiejsze Walne Zgromadzenie członków 

jest 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 2-2018/2019 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 2-2018/2019 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: 

40 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: Grzegorza Przydatka, Andrzeja Romanowicza i Sylwestra Wilka. 

Wobec braku innych zgłoszonych kandydatur, Przewodniczący obrad 

zarządził głosowanie jawne nad wytypowanymi kandydatami.  

 Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Grzegorza Przydatka: 

39 głosów za 
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0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Andrzeja Romanowicza: 

39 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Sylwestra Wilka: 

39 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 27.06.2017r. 

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 27.06.2017r. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, (uniknięcia 

czytania wielostronicowego protokołu) konieczne było wcześniejsze 

zapoznanie członków koła z jego treścią. By uniknąć 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 naszego koła. Wszyscy członkowie 

koła zostali skutecznie poinformowani o możliwości zapoznania się z 

treściom protokołu z WZCK (z dnia 27.06.2017r) tą właśnie drogą. 

W związku z powyższym Kolega Przewodniczący Obrad stwierdził, iż 

wszyscy członkowie koła mieli swobodny niczym nieograniczony dostęp 

umożliwiający zapoznanie 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 27.06.2017r. 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 27.06.2017r  

Wynik głosowania: 

40 głosów za 
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0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Tym samym Walne Zgromadzenie zatwierdziło jednogłośnie przyjęcie 

protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 

3 „Lis" w Opolu z dnia 27.06.2017r.  

 Po odbytym głosowaniu nad w/w protokołem Kolega Przewodniczący 

Obrad  WZCK ogłosił przegłosowanie protokołu z NWZCK z 11 maja b.r. 

Również w tym przypadku udostępniono protokół NWZCK wielotorowo by 

uniknąć czytania go podczas WZCK. Po zadaniu pytania o uwagi co do tego trybu i 

braku odpowiedzi z Sali, zarządził głosownie jawne nad protokołem z NWZCK z 

dnia 11maja 2018r. 

Wynik głosowania: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Po jednogłośnym przyjęciu Protokołu z poprzedniego NWZCK i 

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

Sprawozdania Zarządu Koła z działalności za okres 01.04.2017r. do 

31.03.2018r. 

Następnie Kolega Prezes przypomniał, iż w Komunikacie 

Komunikacie Nr 2-2018/2019 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 2017/2018 (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 Zarząd Koła 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 2017/2018 

(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 2017/2018. Sprawozdanie z działalności 
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Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu za okres sprawozdawczy od 

1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. (część gospodarcza) przedłożone 

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

dniu 27 lipca 2018r. 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 2017r. do 31 marca 

2018r. Kolega Skarbnik przedstawił dane finansowe w układzie 

sprawozdania ŁOW-1. Sprawozdania z działalności Zarządu Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 

2017r. do 31 marca 2018r. (część finansową) przedłożone Walnemu 

Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu w dniu 27 

lipca 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 2017/2018. 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 01.04.2017-31.03.2018r. 

 

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 
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jawnym), w sprawie zatwierdzenia części gospodarczej sprawozdania z 

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

sprawozdawczy od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.  

  

Wynik głosowania za przyjęciem sprawozdania Zarządu Koła: 

40 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  0 głosów wstrzymujących się 
 

Tym samym w głosowaniu jawnym część gospodarcza sprawozdania 

Zarządu Koła została przyjęta. 
 

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 2017r. do 31 marca 2018r.  

Wynik głosowania za przyjęciem sprawozdania Zarządu Koła: 

40 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 27 

lipca 2018r. 

 

Wynik głosowania za przyjęciem Protokołu Komisji Rewizyjnej: 

40 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 komisji rewizyjnej 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. 
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Wyniki głosowań poniżej:  

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Łowczemu Koła, 

Koledze Andrzejowi Romanowiczowi za okres sprawozdawczy  

od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.: 

39 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 
 

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Podłowczemu Koła, 

Koledze Jerzemu Stanisławowi Iżyckiemu za okres sprawozdawczy 

od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. 

39 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 

 

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Sekretarzowi Koła, 

Koledze Grzegorzowi Przydatkowi za okres sprawozdawczy od 1 

kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. 

39 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 

Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Łowczemu Koła, 

Koledze Stefanowi Kuligowi  za okres sprawozdawczy  

od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. 

39 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 od 1 

kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.  

39 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głos wstrzymujący się 

 

Tym samym wszyscy członkowie Zarządu Koła uzyskali 

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

2018r. 
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Następnie, zgodnie z porządkiem obrad V-ce Przewodniczący Obrad 

Kolega Jerzy Iżycki zarządził przystąpienie do pkt. 18, czyli 

zaprezentowania projektu budżetu Koła na rok 2018/2019. Prezentacji planu 

budżetowego Koła na sezon 2018/2019 dokonał Kolega Skarbnik Stefan 

Kulig. Po rzeczowym wystąpieniu Kolegi skarbnika rolę prowadzącego 

dzisiejsze zgromadzenie ponownie przejął Kolega Prezes Koła 

przewodniczący WZCK Marek Bocianowski. W krótkim wystąpieniu  

zachęcił do wnoszenia uwag do prowizorium budżetowym  i prosił by uwagi 

dotyczyły jedynie konstrukcji, oraz treści przedstawionego dokument.  

Pierwszy zabrał głos Kolega Stefan Kulig zwracając uwagę, iż ważną 

pozycją planowanego budżetu są szkody łowieckie. W tej dziedzinie widzi 

jeden narastający problem związany z ich szacowaniem przez członków 

naszego Koła polegający na stale malejącej grupie gotowej do tej uciążliwej 

pracy. Zachęcał on naszych Kolegów do wstępowania w szeregi zespołów 

szacujących, gdyż brak chętnych spowoduje konieczność wynajmowania 

obcych podmiotów do czynności związanych z likwidacją szkód w 

uprawach rolnych, a to w następstwie skutkować będzie kosztami po stronie 

budżetu Koła. Po tym wystąpieniu głos zabrał Kolega Grzegorz Przydatek 

który będąc koordynatorem z ramienia Zarządu koła ekip szacujących 

podkreślił, iż przybywa małych szkód, a co za tym idzie sam proces 

szacowania staje się bardziej czasochłonny. Obiecał wypracowanie modelu 

odpowiedniego premiowania członków zespołów szacujących by w 

przyszłości zwiększyć ilość chętnych do pełnienia tej ważnej choć 

niewdzięcznej funkcji. Kolega Prezes w podsumowaniu poinformował, iż 

chętni po weryfikacji zostaną wysłani na odpowiednie kursy na koszt koła. 

Po tych wystąpieniach Kolega Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś 

chciałby zabrać głos odnośnie pkt. 18. Po stwierdzeniu braku chęci do 

dalszej dyskusji nad budżetem Koła zarządził przejście do punktu  20 

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.  

Wobec braku uwag z Sali zarządził głosowanie nad pozostawieniem 

wysokości ustalonej kwoty określonej w § 60 Kodeksu Koła bez zmian (tryb 

jawny). Wynik głosowania poniżej. 

 

40 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  0 głos wstrzymujący się 
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Po przegłosowaniu treści  pkt 20, Kolega przewodniczący obrad WZCK 

zarządził przejście do pkt 21 czyli podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia 

budżety koła na sezon 2018/2019 w trybie glosowania jawnego. 

Głosownie jawne  nad uchwałą zatwierdzającą budżet koła na sezon 

2018/2019. Wynik poniżej. 

 

40 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  0 głos wstrzymujący się 

 

Kolejnym punktem porządku obrad (pkt 22 ) 22. Dyskusja i podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia ramowych wytycznych dla Zarządu Koła w 

sprawie zakresu obchodów 70-tej rocznicy powstania KŁ Nr 3 „Lis” w Opolu. 

Kolega Przewodniczący zachęcił do dyskusji w/w sprawie.  

W sprawie pierwszy zabrał głos Kolega Prezes Koła przewodniczący 

WZCK Marek Bocianowski. Zarząd po doświadczeniach z lat poprzednich 

postanowił ograniczyć zaproszenie gości jedynie do oficjeli szczebli 

powiatowych i wojewódzkich, oraz przedstawicieli nadleśnictw Opole i 

Prudnik. Zaproponował wynajęcie lokalu w restauracji „Zagłoba”  gdzie 

jego zdaniem dzięki wieloletniej współpracy z jej właścicielem uzyskamy 

najkorzystniejsze warunki cenowe i jakościowe. Poinformował, iż Zarząd 

Koła przewiduje drobne upominki z pamiątkową dedykacją. 

Po tym wystąpieniu glos zabrał Kolega Mariusz Krzywicki 

proponując zaproszenie na uroczystości profesjonalnych sygnalistów 

myśliwskich dla poniesienia rangi uroczystości. Zaproponował również 

wydanie okolicznościowego kalendarza na rok 2019 wypełnionego 

zdjęciami wykonanymi przez naszych Kolegów. 

Po wystąpieniu   Kolegi Mariusza Krzywickiego głos zabrał Kolega 

Michał Skibiński, który  zaproponował zorganizowanie wystawy naszych 

trofeów łowieckich.  

Uwagę do występu sygnalistów wniósł Kolega Ditmar Piechaczek 

który podkreślił, iż ważne jest by w przypadku wykorzystania opcjonalnie 

naszych sygnalistów zorganizowanie ćwiczeń by zabrzmieli razem w 

odpowiednio uroczysty sposób. 

W podsumowaniu głos zabrał Kolega Sekretarz Koła proponując by 

pomysły i propozycje uświetnienia uroczystości nadesłać na jego adres E-

mail do 31 sierpnia, a Zarząd  rozpatrzy możliwości ich realizacji.  

Ostatecznie postanowiono upoważnić Zarząd do organizacji i 

odpowiednio uroczystego przeprowadzenia uroczystości 70-lecia powstania 

Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu fakultatywnie uwzględniając 

propozycje ze strony WZCK i propozycje przekazane przez członków koła 

drogą E-mail.  Wyniki glosowania nad punktem 22 wg porządku WZCK poniżej. 
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40 głosów za 

  0 głosów przeciw 

0 głos wstrzymujący się 

 

Po zamknięciu sprawy obchodów 70-lecia powstania naszego koła Kolega 

Przewodniczący zgromadzenia ogłosił przejście do pkt 23 czyli, „Dyskusja i 

podjęcie uchwały zmieniającej zasady finansowania drużyny strzeleckiej 

Koła”. 

Sprawę przedstawił Kolega Michał Skibiński podkreślając w swojej 

wypowiedzi, iż każde dobre przedsięwzięcie a co za tym idzie także godne 

reprezentowanie naszego koła na zawodach strzeleckich wymaga znacznych 

nakładów finansowych. W swojej wypowiedzi podkreślił, że bez 

wątpliwości jest zaszczytem reprezentowanie naszej społeczności jednakże 

prosi o zrozumienie znacznego osobistego obciążenia finansowego jakimi są 

obarczeni członkowie drużyny chcąc odpowiednio przygotować się do 

zawodów. Drugi w kolejności głos zabrał Kolega Stanisław Iżycki 

popierając wniosek przedmówcy, iż właściwe będzie zwiększenie nakładów 

koła na treningi strzeleckie bo treningi w prosty sposób przełożą się na 

wyniki. Kolega Tomasz Blacharski podkreślił, że pomimo dofinansowania i 

tak osobisty wkład na treningi będzie znaczny. Kolega  Mariusz Krzywicki 

podkreślił, że obecne wyniki naszej drużyny są słabe i należy oprócz 

dodatkowych nakładów pieniężnych dokonać analizy składu drużyny, oraz  

w najbliższej przyszłości jego wyłaniania. Jednym z kryteriów wyłonienia 

drużyny powinno być miejsce zajęte przez zawodników na corocznych 

zawodach strzeleckich w  kole. Ripostował  Kolega Michał Skibiński 

podkreślając, że jeden wynik nie może decydować o powołaniu do drużyny i 

lepszym sprawdzianem umiejętności są „środy strzeleckie”. Kolega 

Grzegorz Przydatek dokonując syntezy tych wypowiedzi zaproponował by 

dokonać hybrydyzacji tych propozycji i stworzyć w ramach zarządu koła po 

konsultacjach z zainteresowanymi regulamin pozwalający na wybranie 

godnej reprezentacji i częściowe sfinansowanie treningów strzeleckich.  

W posumowaniu zabrał głos przewodniczący WZCK Marek 

Bocianowski przestrzegając przed podjęciem pochopnej decyzji i może 

lepiej by zarząd koła dokonał odpowiedniej analizy problemu wyłaniania 

drużyny. Zaproponował brzmienie uchwały:  

„Koło przeznacza na sfinansowanie treningów strzeleckich 

reprezentacji koła kwotę 3 tys. złotych. Sposób wyłaniania reprezentacji 

opracuje Zarząd Koła po wysłuchaniu przedstawionych uwag 

zainteresowanych stron”. 

Wyniki głosowania nad punktem 23 wg porządku WZCK poniżej. 

 

39 głosów za 

0 głosów przeciw 
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1 głos wstrzymujący się 

 

 

Po przegłosowani pkt 23 Kolega Przewodniczący WZCK Marek 

Bocianowski ogłosił przejście do pkt 24 dzisiejszego zgromadzenia czyli: 

„Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnieni z opłacenia składki 

członkowskiej na rok gospodarczy 2018-2019 członków koła którzy 

posiadają mundury i zrezygnowali z kupna nowego munduru”. 

Kolega Marek Bocianowski wyjaśnił, iż wniosek ma charakter 

formalny lecz tylko WZCK może zwolnić członków od opłat na rzecz 

naszego koła na określonych przez WZCK zasadach i wniosek 

zainteresowanej strony. Wobec braku chętnych do podjęcia dyskusji 

zarządził glosowanie nad pkt 24 w trybie jawnym. 

 

Wyniki głosowania nad punktem 24 wg porządku WZCK poniżej. 

 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głos wstrzymujący się 

 

Następnie Kolega Przewodniczący Marek Bocianowski zarządził 

przejście do realizacji pkt 25 dzisiejszego zgromadzenia czyli zgłaszania 

Koleżanek i Kolegów godnych wyróżnienia odznaczeniami i medalami.  

Jako pierwszy głos zabrał Kolega Andrzej Tokarski, zarzucając 

zarządowi koła niewywiązanie się z uchwał poprzednich WZCK 

dotyczących nadania odznaczeń Kolegom Franciszkowi Rogalewskiemu i 

Janowi Bursemu, oraz pośmiertnie Koledze Siejce-Domańskiemu. Podkreślił 

niekompetencję osoby sporządzającej wnioski i wysunął wniosek, że jedną z 

przyczyn nie zrealizowania uchwał WZCK leży po stronie Kolegi  Marka 

Bocianowskiego, który w sposób mało efektywny zaangażował się w ten 

proces sporządzania wniosków na medale.  

Na zarzuty odpowiedział Kolega Prezes Koła Marek Bocianowski 

przedstawiając rzeczywistą sytuację. Podkreślił, iż wnioski składane przez 

nasze koło pisane ręką Kolegi Sekretarza Koła są przez ZO w Opolu 

stawiane jako wzór godny naśladowania. Nieprawdą jest, że nie załatwiono 

sprawy przyznania odznaczeń Kolegom Franciszkowi Rogalewskiemu i  

Siejce-Domańskiemu, nie było po prostu jeszcze możliwości ich wręczenia. 

Wniosek na „Złom” dla kolegi Jana Bursego został pozytywnie oceniony na 

poziomie ZO lecz odrzucony przez kapitułę odznaczeń przy Radzie 

Naczelnej PZŁ. Na tę ocenę nie mamy wpływu, gdyż organ ten ocenia 

wnioski niezależnie i obiektywnie wg przedstawianych zasług i regulaminu 

odznaczeń PZŁ.  
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 Wobec braku nowych uwag Kolega Przewodniczący WZCK poprosił 

o zgłaszanie osób godnych wyróżnienia. 

 

Zgłoszono z krótkimi uzasadnieniami do decyzji WZCK następujące osoby 

godne wyróżnienia nadaniem kolejnych odznaczeń i medali: 

 

- Kolega Stanisław Iżycki zgłosił Kolegę Ryszarda Janosa 

- Kolega Adam Paszko zgłosił Kolegę Grzegorza Przydatka 

- Kolega Andrzej Tokarski zgłosił ponownie Kolegę Jana Bursego 

- Kolega Józef Kowol zgłosił Kolegę Huberta Kulika 

- Kolega Michał Skibiński zgłosił Kolegę Marcina Niestroja 

- Kolega Jan Byrsy zgłosił Kolegę Andrzeja Tokarskiego 

 

Po stwierdzeniu braku nowych zgłoszeń kolega Przewodniczący 

obrad poddał pod głosownie poszczególne kandydatury w celu podjęcia 

odpowiednich uchwał zobowiązujących Zarząd Koła do wystąpienia o 

nadanie kolejnych odznaczeń i wyróżnień dla naszych członków wyniki 

glosowań poniżej wg kolejności zgłoszeń: 

 

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

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Ryszarda Janosa. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 39 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

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

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Grzegorza Przydateka. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 39 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

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

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Jan Bursego. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 39 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

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

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Huberta Kulika. 
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Wyniki głosowania 

  głosów za   - 39 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

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

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Marcina Niestroja. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 39 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

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

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie 

łowieckie dla Kolegi Andrzeja Tokarskiego. 

Wyniki głosowania 

  głosów za   - 39 

  głosów przeciw  -   0 

  głosów wstrzymujących -   1 

 

Kolega po przeprowadzonym głosowaniu zaprosił do realizacji 

przedostatniego punktu naszego zgromadzenia spraw organizacyjnych i 

porządkowych. 

 

Pierwszy zabrał głos Kolega Sekretarz Koła Grzegorz Przydatek chcą 

opowiedzieć na zadawane mu często pytanie dotyczące odbioru nowych 

legitymacji członkowskich PZŁ. Niestety pomimo przekazania do 

Zarządu Okręgowego wniosków wykonanie legitymacji przedłuża się z 

bliżej nieznanych przyczyn. Prawdopodobnie są opóźnienia w 

wykonaniu ich po stronie Wytwórni Papierów Wartościowych, która to 

realizuje zamówienie PZŁ na wytworzenie nowych legitymacji. O tym 

świadczy choć by fakt, iż dane zdjęciami znajdują się już w systemie 

informatycznym PZŁ. 

Kolejnym głosem nawiązującym do tematu był głos Prezesa koła 

Marka Bocianowskiego ostrzegający przed zwlekaniem z odbiorem 

gotowych legitymacji a kilka leży w ZO PZŁ w Opolu już gotowych. 

Prosił by pamiętać o tym że z końcem bieżącego roku stare legitymacje 

tracą ważność. 

Kolega Łowczy przekazał informację, że czeka na chętnych do 

montażu i niezbędnych napraw przy pastuchu na polach wsi Przywory. 

Ponownie zabrał głos Kolega Sekretarz Koła Grzegorz Przydatek 

zachęcając do obejrzenia postawionego na parkingu prototypu przenośnej 

wysiadki myśliwskiej. Poprosił o osobiste zgłaszanie do niego uwag 

dotyczących tej konstrukcji. 
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Kolega Prezesa Koła Marek Bocianowski przypomniał o 

przestrzeganiu nowych zasad selekcji rogaczy, a w szczególności o 

pamiętaniu zasad przy rozróżnianiu rogaczy łownych i selekcyjnych co 

ma duże znaczenie w realizacji planu rocznego. 

Kolega Rainer Rybarczyk zapytał o termin szkolenia z zasad 

bezpieczeństwa na polowaniu. Odpowiedział kolega Marek Bocianowski 

informując, iż najbliższa okazja odbyć szkolenie będzie 18 sierpnia na 

zawodach strzeleckich Koła nr 3 „Lis” w Opolu. 

Na pytanie z Sali o przybliżony termin uroczystości obchodów 70-tej 

rocznicy powstania naszego Koła odpowiedział Kolega Marek 

Bocianowski. Uroczyste obchody tej wspaniałej rocznicy będą miały 

miejsce w miesiącu listopadzie br. dokładna data zostanie jeszcze podana 

odpowiednim wyprzedzeniem.    

 

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. 

 

 

Po odczytaniu protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Koła Nr 3 

”Lis” w Opolu podpisy złożyli: 

/ - / Marek Bocianowski 

 …………………………… 

Przewodniczący Obrad Kol. Marek Bocianowski 

/ - / Adam Paszko 

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

     

 

 

 

Załączniki: 

1. Komunikat nr 2-2018/2019 Zarządu Koła Łowieckiego nr 3 

„Lis" w Opolu; 

2. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu z dnia 27.07.2018r. 

3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu w dniu 27.07.2018r 

4. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu w dniu 27.07.2018r. 

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 
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3 „Lis” w Opolu za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 

2017r. do 31 marca 2018r. (część gospodarcza) przedłożone 

Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis” w Opolu w dniu 27 lipca 2018r. 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 

3 „Lis” w Opolu za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 

2017r. do 31 marca 2018r. (część finansowa) przedłożone 

Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis” w Opolu w dniu 27 lipca 2018r. 

7. Protokół Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" 

w Opolu, przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu w dniu 27 lipca 

2018r. 

8. Projekt Budżet Koła na rok gospodarczy 2018/2019 

przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu w dniu 27 lipca 2018r. 

 


