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Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu 

z dnia 7.06.2014 r. 

 

W dniu 7.06.2014 w Izbie Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Opole odbyło się 

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

Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. 

Obrady zaplanowane na godzinę 14:00 rozpoczęto o godz. 14:00, od sygnału 

″zbiórki″ a następnie odegrany został sygnał ″powitanie″ zagrany przez 

sygnalistów z naszego Koła, Kolegów: Wernera Kowalika, Ditmara 

Piechaczka, Michała Skibińskiego i Cezarego Bąka (stażysta). Ze względu na 

warunki pogodowe (upał w granicach 28ºC), oraz wypełnienie Sali (w sumie 

obecnych 50 osób) zrezygnowano ze zbiórki myśliwych na zewnątrz i 

wprowadzenia sztandaru przez poczet sztandarowy. Obrady odbywały się w 

asyście sztandaru Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu wystawionego w 

stojaku. 

Obrady otworzył Prezes Koła, Kolega Marek Bocianowski, który przywitał 

wszystkich zgromadzonych: członków koła, członków PZŁ stowarzyszonych z 

kołem, oraz stażystów, 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. 

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 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 1-2014/2015 (załącznik nr l do niniejszego protokołu). 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. 

W dalszej części Kolega Prezes poinformował zebranych, iż czas oczekiwania na 

złożenie podpisów na liście, jest doskonałym momentem na zrealizowanie jednej z 

uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła: wręczenie odznak 

honorowych "Król Sezonu". Kolega Prezes poprosił o pomoc we wręczaniu odznak 

"Króla Sezonu" Kolegę Franciszka Rogalewskiego i Pawła Gajdę (byłych prezesów 

naszego Koła). Wspólnie z w/w Kolegami, Kolega Prezes wręczył odznakę 

honorową i okolicznościowy dyplom Koledze Grzegorzowi Przydatkowi ("Król 

Sezonu"), Koledze Waldemarowi Jahn ("I V-ce Król Sezonu") oraz Koledze 
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Michałowi Skibińskiemu ("II V-ce Król Sezonu"). Odznaczeni Koledzy wygłosili 

krótkie wystąpienia wyrażające zadowolenie z przychylności Św. Huberta i Knieji 

dzięki którym zostali wyróżnieni tak hojnym rozkładem w upolowanej zwierzynie 

pozwalającym na te zaszczytne wyróżnienie. 

Po zakończeniu tej krótkiej uroczystości wręczania odznak honorowych, w 

związku z nie zakończeniem składania podpisów na liście obecności, 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 

wyraził zgodę na powierzenie mu obowiązków Przewodniczącego Obrad.  

Następnie zaczęto przyjmować zgłoszenia na Zastępcę Przewodniczącego 

Obrad. Na Zastępcę Przewodniczącego Obrad zgłoszono kandydaturę Kolegi 

Jerzego Iżyckiego. Kolega Jerzy Iżycki wyraził zgodę na powierzenie mu 

obowiązków zastępcy Przewodniczącego Obrad. Innych kandydatur nie 

zgłoszono.  

Wobec braku innych kandydatur zaczęto przyjmować zgłoszenia na Sekretarza 

Obrad. Zgłoszono kandydaturę Kolegi Grzegorza Przydatka. Kolega Grzegorz 

Przydatek wyraził zgodę na powierzenie mu obowiązków Sekretarza Obrad.  

Wobec braku innych kandydatur, skierowano zgłoszone kandydatury pod 

głosowanie w głosowaniu jawnym.  

Wynik głosowania na Przewodniczącego Obrad: 

42 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Obrad: 

42 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Sekretarza Obrad: 

41 głosów za 

0 głosów przeciw 

2 głosów wstrzymujących się 

 

Tak więc w głosowaniu jawnym wyłoniono prezydium obrad w składzie: 

1. Kol. Marek Bocianowski - Przewodniczący Obrad 

2. Kol. Jerzy Iżycki  - Zastępca Przewodniczącego Obrad 

3. Kol. Grzegorz Przydatek - Sekretarz Obrad 
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Nowo wybrany Przewodniczący Obrad, podziękował Kolegom za zaufanie i 

powierzenie właśnie jemu tej funkcji, a następnie dokonał sprawdzenia listy 

obecności stwierdzając obecność 43 członków Koła w tym 1 członek 

niemacierzystych, oraz 4 myśliwych stowarzyszonych z Kołem i 3 stażystów, 

czyli stwierdzono obecność 43 członków uprawnionych do głosowania (lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie 

Przewodniczący Obrad poinformował zebranych, biorąc pod uwagę, iż na Sali 

znajduje się 43 z pośród 71 członków koła, że 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 w świetle zapisów 

Statutu PZŁ przygotowany przez Zarząd Koła porządek obrad nie podlega 

zatwierdzeniu, gdyż nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian (brak 100% 

frekwencji). Stwierdził jednocześnie, iż wszyscy członkowie koła mieli 

możliwość zapoznania się z porządkiem obrad (porządek obrad został rozesłany 

wraz z zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu) i w związku z powyższym 

zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad (załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu). Nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec zaproponowanego 

rozwiązania, w związku z czym przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

Przewodniczący Obrad zadał pytanie  o uwagi do zaproponowanego przez 

Zarząd Koła Regulaminu Obrad (który, podobnie jak porządek obrad, został 

rozesłany w komunikacie Nr 1-2014/2015 Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis" w Opolu). Uwag do Regulamin Obrad nie zgłoszono. Przewodniczący 

Obrad poddał pod głosowanie jawne zaproponowany przez Zarząd Koła 

Regulamin Obrad. Regulamin Obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Zaproponowany regulamin obrad został poddany pod głosowanie w głosowaniu 

jawnym. 
 

Wynik głosowania: 

42 głosów za 

1 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

Regulamin obrad przyjęto. 

 

Następnie Kolega Marek Bocianowski jako Przewodniczący Obrad 

przypomniał, iż w Komunikacie Nr 1-2014/2015 Zarządu Koła Łowieckiego Nr 

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

Walnego Zgromadzenia Członków Koła jest zatwierdzenie Protokółu z obrad 

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

1.06.2013r. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, (uniknięcie czytania 

wielostronicowego protokołu) konieczne było wcześniejsze zapoznanie 
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członków koła z jego treścią. Dla uniknięcia drukowania i rozsyłania kopi 

protokołu do wszystkich myśliwych ze względu na duże koszty druku, Zarząd 

Koła postanowił, iż kopia protokołu znajdzie się do wglądu u każdego członka 

Zarządu, oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej koła. Wszystkich 

członków koła Zarząd 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 wyżej wymienionego protokołu. Kolega 

Przewodniczący Obrad zapytał, czy ktoś z Kolegów do powyżej stwierdzonych 

faktów chce wnieść uwagi, lub nie miał dostępu do protokołu. 

W tym miejscu głos zabrał Kolega Janusz Polak zgłaszając zastrzeżenia co do 

nieprecyzyjnego oddania treści obrad w protokole, polegającego na pominięciu 

niektórych jego wypowiedzi i złym ich zinterpretowani, oraz na przytoczeniu 

nieprawdziwych wyników głosowania nad projektami uchwał. 

Odpowiedzi udzielił Kolega Marek Bocianowski wyjaśniając, iż nie należy 

mylić protokołu z obrad ze stenogramem, protokół nie przytacza dosłownie 

wszystkich wypowiedzi, a jedynie sygnalizuje treść ważniejszych głosów w 

dyskusji. Co do wyników głosowania, Kolega Marek Bocianowski 

poinformował, iż zostały one przytoczone za protokołem komisji uchwał, której 

to członkiem był właśnie Kolega Janusz Polak, i który ten protokół podpisał. 

Protokół skrytykował również Kolega Andrzej Tokarski, stwierdzając, iż 

piszący go Kolega Marek Bocianowski włożył w niego wiele wysiłku i inwencji 

twórczej, ale stworzył dokument nierzetelny i mijający się z prawdą. Pomylił 

stanowiska Kolegi Tokarskiego w sprawie uchwał o dotyczących wyróżnienia 

"Królu sezonu" i "Królu lisiarzy". Kolega Andrzej Tokarski stwierdził iż nie 

wyrażał się krytycznie w sprawie "Królu lisiarzy" tylko "Królu sezonu", która to 

uchwała jest sprzeczna z "Kodeksem etycznego myśliwego", który stwierdza nie 

wiąż przyjemności polowania z liczbą pozyskanych zwierząt. Kolega Andrzej 

Tokarski złożył swoje wątpliwości w formie pisemnej do Walnego 

Zgromadzenie Członków Koła (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Stwierdzeniu temu zaoponował Kolega Grzegorz Przydatek stwierdzając, iż 

protokół sporządzał Sekretarz Obrad a nie Kolega Bocianowski. Z protokołu 

komisji uchwał można jedynie ustalić sumaryczne ilości głosów, a nie 

poszczególne głosy. Fakt wypowiedzi krytycznej myśliwego w toku dyskusji 

nad uchwałą nie wyklucza późniejszego oddania przez niego głosu "za" podczas 

przegłosowywania poszczególnych uchwał. Jednocześnie powiedział, że należy 

podkreślić fakt, iż jeżeli błędy w protokole miały miejsce to w żaden sposób nie 

wpływają na ważność podejmowanych uchwał i ich realizację. 

Do dyskusji włączył się Kolega Paweł Gajda przypominając zebranym, iż w 

porządku obrad punktem jest przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego WZCK, 

a nie szczegółowe analizowanie jego treści. Wszyscy członkowie zapoznali się z 

jego treścią i w drodze głosowania wyrażą aprobatę, bądź dezaprobatę dla jego 

treści. 
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W odpowiedzi na tą wypowiedź, Przewodniczący obrad przeprosił zebranych za 

dopuszczenie do zamieszania i odstępstwa od porządku obrad, po czym 

zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad Walnego 

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

1.06.2013 r. Kolega Janusz Polak stwierdził, iż są to niedopuszczalne praktyki 

kneblowania ust. Po tym pełnym emocji wystąpieniu Kolegi Janusza Polaka i w 

związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Obrad wyjaśnił, iż osoby nie 

zgadzające się z treścią protokołu mogą głosować przeciwko jego 

zatwierdzeniu, po czym powtórnie zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis" w Opolu z dnia 1.06.2013 r. 

Wynik głosowania: 

38 głosów za 

2 głosów przeciw 

3 głosów wstrzymujących się 

 

Tym samym Walne Zgromadzenie zatwierdziło przyjęcie protokołu z obrad 

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

dnia 1.06.2013 r.  

 

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do zgłaszania 

kandydatur na członków Komisji Uchwał. Na członków Komisji Uchwał 

zgłoszono kandydatury Kolegów: Stanisława Soleckiego, Adama Paszko i 

Ryszarda Janosa. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w 

Komisji Uchwał. W związku z tym, iż były to jedyne zgłoszone kandydatury, 

poddano je pod głosowanie w głosowaniu jawnym: 

Kandydatura Kolegi Stanisława Soleckiego. 

Wynik głosowania: 

42 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Kandydatura Kolegi Adama Paszko, 

Wynik głosowania: 

42 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 
 

Kandydatura Kolegi Ryszarda Janosa. 

Wynik głosowania: 

42 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 
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W głosowaniu jawnym zgłoszone kandydatury przyjęto, w związku z czym 

ukonstytuowała się Komisja Uchwał w składzie: 

   Kolega Stanisław Solecki  - Przewodniczący 

   Kolega Adam Paszko  - Członek 

   Kolega Ryszard Janos - Członek 

 

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – Sprawozdania 

Zarządu Koła z działalności za okres 01.04.2013r. do 31.03.2014r. W imieniu 

zarządu sprawozdanie odczytał Prezes Koła Kol. Marek Bocianowski. 

Sprawozdanie Zarządu Koła stanowi załącznik do niniejszego protokołu, i z 

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

protokołu). Na zakończenie głos zabrał Skarbnik Koła Kolega Stefan Kulig. 

Kolega Stefan Kulig uzupełnił sprawozdanie Zarządu Koła o część finansową. 

Po zakończeniu czytania sprawozdań przez członków Zarządu Koła, 

Przewodniczący obrad przekazał prowadzenie obrad swojemu zastępcy, który 

poprosił Komisję Rewizyjną o przedstawienie protokołu z działalności Komisji 

Rewizyjnej Koła za sezon 2013/2014. W imieniu Komisji Rewizyjnej protokół 

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 7). Korzystając z przysługujących uprawnień Komisja Rewizyjna złożyła 

wniosek o udzielenie poszczególnym Członkom Zarządu Koła Łowieckiego Nr 

3 "Lis" w Opolu absolutorium za okres 01.04.2013-31.03.2014r. 

 

Po zakończeniu czytania protokołu Komisji Rewizyjnej, Z-ca Przewodniczącego 

Obrady zarządził krótką 15 minutową przerwę. Zakończenie przerwy w 

obradach Walnego Zgromadzenia ogłoszono sygnałem "Zbiórka myśliwych". 

Po zajęciu miejsc i wznowieniu obrad Z-ca Przewodniczącego Obrady zarządził 

dyskusję nad treścią sprawozdania Zarządu Koła i protokołu Komisji 

Rewizyjnej, wyraźnie zaznaczając, 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. Poprosił też o 

przestrzeganie postanowień Regulaminu Obrad. 

Głos zabrał Kolega Janusz Polak. Wystąpił z rozbudowaną krytyką sposobu 

przeprowadzenia akcji zasiedlania łowiska bażantami. Oświadczył, iż jest 

myśliwym z największym doświadczeniem w zakresie hodowli zwierzyny 

drobnej. Przedstawił źródła pisane w postaci podręcznika Łowiectwo autorstwa 

Tadeusza Pasławskiego i artykułu prasowego z Łowca Polskiego. Ze źródeł tych 

wynika, iż ptaki należało wypuszczać bez stresu, w porze wieczornej, nie 

powodując przelatywania ptaków na znaczne odległości. Ze zdjęć 

zamieszczonych na stronie internetowej naszego Koła wynikało, iż ptaki 

wypuszczano w dzień, „z ręki”, zmuszając je do dalekich przelotów. 
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Odpowiedzi udzielił Kolega Marek Bocianowski, stwierdzając, iż rzeczywiście 

ptaki były wypuszczane w dzień, a dalekie przeloty świadczą jedynie o 

doskonałej kondycji wynikającej z długiego przetrzymywania ptaków w 

dobrych warunkach. Spokojne opuszczanie klatek transportowych przez ptaki w 

dobrej kondycji jest niezwykle trudne do osiągnięcia. Ptaki przechowywano 

blisko dwa miesiące, co warte podkreślenia bez jakichkolwiek upadków co 

świadczy o profesjonalizmie Kolegów zaangażowanych w zadanie: Kolegów 

Roberta Rybę i Artura Gebauera. Głos w tej sprawie zabrał również Kolega 

Sekretarz uzupełniając, iż w przetrzymywanie bażantów duży udział miała 

Koleżanka Anna Żabińska i Kolega Stanisław Iżycki opiekując się bażantami 

wypuszczonymi w obwodzie 115. Ponad to należy podkreślić, że przytoczona 

przez Kolegą Janusz Polaka literatura pochodzi z lat 60 i 70 ubiegłego wieku i 

wiele zawartych w niej informacji uległo dezaktualizacji w świetle obecnie 

obserwowanych zmian zarówno po stronie hodowli jak i środowiska w jakim 

bytuje dzika populacja bażanta. Kolega Sekretarz powołał się również na 

nieobecnego Kolegę Roberta Rybę, który wielokrotnie wspominał mu, że stale 

obserwuje przetrzymywane i wypuszczone przez niego bażanty co świadczy o 

ich dobrej alkalizacji w środowisku i skutecznego unikania drapieżników.  

Głos zabrał również Kolega Michał Skibiński stwierdzając, iż również bardzo 

często obserwuje w łowisku wypuszczone ptaki. Z pewnością zasiedlenie 

zakończyło się sukcesem, bo ptaki są obecne w łowisku. 

Kolega Andrzej Tokarski odniósł się do Protokołu Komisji Rewizyjnej, zadając 

pytanie o ilość posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

Kolega Michał Skibiński odpowiedział, iż posiedzenia odbywały się w miarę 

potrzeb, w trakcie wykonywania czynności kontrolnych na zakończenie roku 

gospodarczego. 

Kolega Andrzej Tokarski stwierdził, iż jest to zbyt mało w świetle zapisów 

Statutu Zrzeszenia, które wymaga minimum 2 posiedzeń, raz na pół roku. Z 

kolei Kolega Janusz Polak stwierdził, iż Komisja Rewizyjna nienależycie 

kontroluje pracę Zarządu Koła, wskazując jako przykład wykluczające się 

zapisy, dotyczące udziału w polowaniach zbiorowych, z Kalendarza Polowań i 

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego 

Nr 3 „Lis" w Opolu z dnia 27.06.2002r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały 

regulującej zasad funkcjonowania Koła (Tekst jednolity poprawiony w/g stanu 

prawnego na dzień 1.06.2013r.). 

Kolega Andrzej Tokarski zwrócił się z zapytaniem do Kolegi Michała 

Skibińskiego jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pytaniem o stopień 

realizacji przez Zarząd Koła uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia 

Członków Koła. 

Kolega Michał Skibiński wskazał na fragment Protokołu Komisji Rewizyjnej w 

którym podaje się ilość uchwał poprzedniego WZCK z podziałem na przyjęte i 

odrzucone. 
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Wypowiedź Kolegi Michała Skibińskiego uzupełnił Kolega Marek 

Bocianowski, stwierdzając iż szczegółowa informacja o sposobie realizacji 

uchwał, jak co roku znajduje się w sprawozdaniu Zarządu Koła. Dla uniknięcia 

dublowania się treści sprawozdania Zarządu Koła i protokołu Komisji 

Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w swoim protokole nie odnosi się szczegółowo 

do realizacji uchwał, tym bardziej, iż sprawa jest jednoznaczna: z 21 uchwał 

przyjętych, 8 miało charakter formalny (przyjęcie sprawozdań i udzielenie 

absolutorium, przyjęcie budżetu koła), z pośród pozostałych 13 uchwał, 11 

uchwał zostało zrealizowane, 1 uchwała (odznaczenia) została zrealizowana 

częściowo i 1 (muflony) została niezrealizowana. 

Kolega Andrzej Tokarski zwrócił się z zapytaniem o uchwałę częściowo 

zrealizowaną, a konkretnie czyje wnioski na odznaczenia nie doczekały się 

realizacji. Zadał też pytanie jakich to materiałów do wniosku na odznaczenia nie 

mógł zgromadzić Kolega Sekretarz, po co zdjęcia, przecież wniosek o 

odznaczenie to nie wniosek o legitymację. Stwierdził jednocześnie, iż Kolega 

Sekretarz, Grzegorz Przydatek dla siebie odznaczenia dopilnował. 

Kolega Janusz Polak wniósł uwagę, iż druk wniosku na odznaczenie łowieckie 

składa się z jednej strony maszynopisu i też podziela wątpliwości, co do ilości 

materiałów potrzebnych do jego opracowania. 

Kolega Grzegorz Przydatek ze wzburzeniem stwierdził, iż nie tylko nie 

opracowywał wniosku na medal dla siebie, ale nawet na posiedzeniu Zarządu 

Koła prosił o pominięcie jego osoby przy opracowywaniu wniosków na 

odznaczenia. Kolega Grzegorz Przydatek stwierdził jednocześnie, iż szczegółów 

z całej działalności w Kole Kolegi Siejki-Domańskiego nie pamięta, gdyż miał 

okazje poznać go gdy jeszcze nie był członkiem Koła, ale zgadza się z tym że 

osobowość nieżyjącego już Kolegi  Siejki-Domańskiego budziła wiele sympatii. 

Przejmując obowiązki Sekretarza Koła nie posiadł żadnych dokumentów na 

podstawie których można by skutecznie wystąpić o nadanie odznaczenia dla  

Kolegi  Siejki-Domańskiego. Nie powinno więc nikogo dziwić, że zwrócił się o 

pomoc do wszystkich Kolegów w kole, a szczególnie do autora wniosku. 

Pomocy tej jednak nie otrzymał. Jednocześnie Kolega Grzegorz Przydatek 

skierował pytanie pod adresem Kolegi Andrzeja Tokarskiego, jako byłego 

członka Zarządu Koła, ile odznaczeń przyznano członkom naszego koła w tych 

latach gdy pełnił on w tym Zarządzie obowiązki Sekretarza Koła. 

Kolega Andrzej Tokarski stwierdził, iż nie pamięta ile odznaczeń przyznano. W 

tych czasach nie nadawano odznaczeń, takie były czasy. 

Wypowiedź Kolegi Grzegorza Przydatka uzupełnił Kolega Marek Bocianowski, 

potwierdzając prośbę Kolegi Przydatka o pominięcie go przy sporządzaniu 

wniosków. Prośba ta w świetle uchwały WZCK z dnia 1.06.2013r. była nie do 

zaakceptowania. W dalszej części wypowiedzi Kolega Marek Bocianowski 

odniósł się do wątpliwości Kolegi Andrzeja Tokarskiego dotyczących rozmiaru 

koniecznych materiałów do sporządzania wniosków na odznaczenia. Podkreślił, 

iż jako członek ORŁ w Opolu systematycznie wysłuchuje wystąpień Komisji 
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Odznaczeń Łowieckich przy ORŁ. Poziom oczekiwań w stosunku do jakości 

sporządzanych wniosków systematycznie rośnie. Przypomniał Kolegom, 

prezentowany przed kilku laty na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, 

wniosek na Złoty Medal Zasługi Łowieckiej dla naszego koła. Była to 

„książeczka” o kilkudziesięciu stronach, bogato ilustrowana zdjęciami z różnych 

chwil życia koła w których wyróżniony Kolega czynnie uczestniczył. Należy 

podkreślić, iż wnioski opracowywane przez nasze Koło są wysoko oceniane, 

spotykając się praktycznie ze stu procentową akceptacją na poziomie okręgu. 

Jedynym ze złożonych, odrzuconym wnioskiem był wniosek na odznaczenie dla 

Kolegi Wiesława Szczepańskiego. Technicznie i pod względem zawartych treści 

był wnioskiem naprawdę dobrze opracowanym, o czym świadczy jego 

pozytywna ocena na szczeblu okręgu i poparcie wniosku przez ORŁ w Opolu. 

Trudno natomiast winić Zarząd Koła za decyzje podejmowane przez Kapitułę 

Odznaczeń Łowieckich. Wniosek na odznaczenie dla Kolegi Adama 

Borkowskiego niewątpliwie mógł być złożony wcześniej, za co Kolega Marek 

Bocianowski w imieniu Zarządu Koła przeprosił. 

Odnosząc się do uwagi Kolegi Janusza Polaka, dotyczącej ilości stron druku 

zawartych we wniosku o nadanie medalu zasługi łowieckiej, Kolega Marek 

Bocianowski wyjaśnił, iż wniosek składa się z 2 stron (pierwszej i ostatniej), 

oraz nieograniczonej ilości stron z uzasadnieniem wniosku stanowiących ciąg 

dalszy uzasadnienia ze strony pierwszej. 

Więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji się nie zgłosiło. 

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania (w 

głosowaniu jawnym), w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

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

kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r. przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu w dniu 7.06.2014r.  

 Wynik głosowania za przyjęciem sprawozdania Zarządu Koła: 

42 głosów za 

  1 głosów przeciw 

  0 głosów wstrzymujących się 
 

Tym samym w głosowaniu jawnym sprawozdanie Zarządu Koła zostało 

przyjęte. 

W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do 

głosowania (w głosowaniu jawnym), w sprawie zatwierdzenia Protokółu 

Komisji Rewizyjnej przedłożonego Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 "Lis" w Opolu w dniu 7.06.2014r. 

Wynik głosowania za przyjęciem Protokołu Komisji Rewizyjnej: 

41 głosów za 

  1 głosów przeciw 

  1 głosów wstrzymujących się 
 

W głosowaniu jawnym Protokół Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
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Następnie, zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania (w 

głosowaniu jawnym), w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym 

członkom Zarządu Koła. Z-ca Przewodniczącego Obrad odczytał kolejno wnioski 

o udzielenie absolutorium: Prezesowi Koła, Koledze Markowi Bocianowskiemu 

Łowczemu Koła, Koledze Andrzejowi Romanowiczowi, Podłowczemu Koła na 

obwód 115, Koledze Jerzemu Iżyckiemu, Sekretarzowi Koła, Koledze 

Grzegorzowi Przydatkowi i Skarbnikowi Koła, Koledze Stefanowi Kuligowi. 

Szczegółowe dane na temat wyników poszczególnych głosowań są zawarte w 

Protokole Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 "Lis" w Opolu z dnia 7.06.2014 r. - załącznik nr 8) i z tego 

względu nie będą przytaczane. W wyniku głosowań: 

1. Udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy 01.04.2013-31.03.2014  

Prezesowi Koła, Koledze Markowi Bocianowskiemu. 

2. Udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy 01.04.2013-31.03.2014  

Łowczemu Koła, Koledze Andrzejowi Romanowiczowi. 

3. Udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy 01.04.2013-31.03.2014  

Podłowczemu Koła na obwód 115, Koledze Jerzemu Iżyckiemu; 

4. Udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy 01.04.2013-31.03.2014  

Sekretarzowi Koła , Koledze Grzegorzowi Przydatkowi; 

5. Udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy 01.04.2013-31.03.2014  

Skarbnikowi Koła, Koledze Stefanowi Kuligowi; 

 

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do zaprezentowania 

projektu budżetu Koła na rok 2014/2015. W imieniu Zarządu Koła założenia 

budżetu przedstawił Skarbnik Koła, Kolega Stefan Kulig. Projekt budżetu koła 

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

jego treści (załącznik nr 10). 

Po zaprezentowaniu projektu budżetu koła na rok 2014/2015 Zastępca 

Przewodniczącego Obrad zarządził dyskusję nad projektem budżetu koła. 

Chętni do dyskusji nie zgłosili się.  

Wobec powyższego Zastępca Przewodniczącego Obrad zarządził głosowanie 

nad projektem budżetu koła na rok 2014/2015. 

Wynik głosowania za przyjęciem budżetu koła na rok 2014/2015: 

42 głosów za 

  0 głosów przeciw 

  1 głosów wstrzymujących się 
 

W głosowaniu jawnym nad budżetem Koła na rok 2014/2015 budżet został 

przyjęty. 

 

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omawiania 

projektów poszczególnych uchwał ujętych w porządku obrad i do 

głosowania (w głosowaniu jawnym), nad poszczególnymi uchwałami.  
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Tę część obrad rozpoczął Z-ca Przewodniczącego Obrad przedstawiając 

(zgodnie z pkt. 17 porządku obrad) i uzasadniając projekt uchwały zgłoszonej 

przez Zarząd w brzmieniu: „Walne Zgromadzenie zatwierdza Kodeks Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu opracowany w oparciu o uchwałę Walnego 

Zgromadzenia z dnia 1.06.2013r.”. 

Kolega Prezes zabierając głos przypomniał idę przekształcenia "Uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 

,,Lis” w Opolu z dnia 27.06.2002 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały 

regulującej zasady funkcjonowania Koła" na "Kodeksu Koła Łowieckiego nr 3 

,,Lis”. Oświadczył w swoim wystąpieniu, iż dokonano wyłącznie niezbędnych 

zmian redakcyjnych, dodano nowe rozdziały i zmieniono kolejność istniejących. 

Tekst projektu Kodeksu Koła był odpowiednio wcześnie opublikowany na 

stronie internetowej koła. W związku z powyższym wszyscy członkowie koła 

mieli okazję i czas by zapoznać się z nim i z tego względu nie będzie on 

czytany. 

Z-ca Przewodniczącego Obrad Kolega Stanisław Iżycki zapytał, czy ktoś z 

Kolegów do powyżej stwierdzonych faktów chce wnieść uwagi. Uwag nie 

wniesiono. W związku z brakiem uwag Z-ca Przewodniczącego Obrad zarządził 

głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta (pełne brzmienie i 

wynik głosowania znajdują się w protokole komisji uchwał stanowiący 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Tekst Kodeksu Koła Łowieckiego nr 3 

Lis w Opolu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Z-ca Przewodniczącego Obrad Kolega Stanisław Iżycki zarządził przejście do 

następnego punktu obrad (zgodnie z pkt. 18 porządku obrad), uchwały 

zobowiązującej Zarząd Koła do wystąpienie z wnioskami o odznaczenia 

łowieckie dla myśliwych. 

W toku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” 

w Opolu zgłoszono następujących Kolegów: 

1. Tomasza Blacharskiego – zgłaszający Kolega Michał Skibiński za 

pośrednictwem Zarządu Koła, uzasadnienie pisemne: zasługi dla rozwoju 

strzelectwa myśliwskiego w kole i na Opolszczyźnie; 

2. Roberta Ryby – zgłaszający Kolega Marek Bocianowski, uzasadnienie 

pisemne: bezprzykładne zaangażowanie w realizację prac społecznych w 

kole, operatywność i przejawiane inicjatywy; 

3. Andrzeja Tokarskiego – zgłaszający Kolega Jan Bursy, uzasadnienie 

pisemne: za pracę w zarządzie koła, propagowanie kynologii myśliwskiej 

i pomoc kolegą w poszukiwaniu postrzałków;  

4. Józefa Grunera – zgłaszający Kolega Janusz Polak; 

5. Mieczysława Polaka zgłaszający Kolega Andrzej Tokarski, uzasadnienie 

pisemne: za pracę w zarządzie koła, 44-letnią przynależność do koła, 

aktywność i koleżeństwo, oraz zasługi w wydzierżawieniu obwodu nr 

115; 



 

Protokół z obrad WZC KŁ NR 3 „Lis” w Opolu z dnia 7.06.2014            Str. 12 

Zgodnie z regulaminem obrad WZCK zgłoszenia były popierane krótkim 

uzasadnieniem zgłaszających (pełne brzmienie i wynik głosowania znajdują się 

w protokole komisji uchwał stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

Z powodu, iż więcej kandydatów do odznaczeń nie zgłoszono, Z-ca 

Przewodniczącego Obrad Kolega Stanisław Iżycki zarządził głosowanie nad 

uchwałą zobowiązującą Zarząd Koła do wystąpienia wnioskami o odpowiednie 

odznaczenia łowieckie dla w/w myśliwych. W wyniku głosowania uchwała 

została przyjęta (pełne brzmienie i wynik głosowania znajdują się w protokole 

komisji uchwał stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Po zakończeniu głosowań nad poszczególnymi uchwałami, głos zabrał 

Przewodniczący Komisji Uchwał, Kolega Stanisław Solecki stwierdzając, iż 

wszystkie uchwały ujęte w porządku obrad i czytane w trakcie Walnego 

Zgromadzenia zostały zapisane przez w/w komisję wraz z wynikami głosowania 

nad nimi w protokole i będą stanowić załącznik do protokołu z WZCK. 

Po przyjęciu uchwał Przewodniczący Obrad Kolega Marek Bocianowski 

zaprosił do dyskusji w celu omówienia spraw organizacyjnych i porządkowych.  

Głos zabrał Kolega Marcin Niestrój składając propozycję, aby Zarząd udostępnił 

myśliwym listę telefonów komórkowych członków koła. Jak inaczej sprawnie 

kontaktować się chociażby z myśliwymi pełniącymi dyżury. W nawiązaniu do 

niniejszej propozycji głos zabrał Kolega Grzegorz Przydatek wyjaśniając iż 

Zarząd dysponuje tymi numerami, oraz że Koledzy złożyli oświadczenia o 

zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych  na potrzeby organizacyjne 

koła. Nie oznacza to jednak, że jest to równoznaczne z możliwością 

przekazywania tych numerów telefonów innym członkom koła. Dlatego do 

komunikatu najbliższego komunikatu zarząd dołączy wzór oświadczenia które 

powinni wypełnić wszyscy chcący udostępnić swoje numery telefonów 

komórkowych pozostałym członkom naszego koła, jak i osoby które nie wyrażą 

takiej woli. Dopiero wtedy możliwym będzie sporządzenie wykazu telefonów i 

jego przekazanie członkom koła. 

Inni chętni do udziału w dyskusji nie zgłosili się. 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i wyczerpaniem zagadnień 

ujętych w porządku obrad, Przewodniczący Obrad Kolega Marek Bocianowski 

podziękował wszystkim przybyłym za aktywny udział w obradach i dokonał 

zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła.  

Na zakończenie tegorocznego WZCK sygnaliści zagrali sygnał „Darz Bór” 

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza Obrad: 

 

 

…………………………… 
Przewodniczący Obrad Kol. Marek Bocianowski

 

…………………………… 
Sekretarz Obrad Kol. Grzegorz Przydatek 
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Załączniki: 

1. Komunikat nr 1-2014/2015 Zarządu Koła Łowieckiego nr 3 „Lis" 

w Opolu (zwołujący Walne Zgromadzenie); 

2. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu z dnia 7.06.2014r. 

3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu w dniu 7.06.2014r. 

4. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła 

Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu w dniu 7.06.2014r. 

5. Pismo Kolegi Andrzeja Tokarskiego z dnia 7.06.2014r. do Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu 

dotyczące zatwierdzenia protokołu z obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu z 

dnia 1.06.2013r. 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis" w Opolu za okres sprawozdawczy od 1.04.2013 do 

31.03.2014 przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu w dniu 7.06.2014r. 

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

Opolu, przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła 

Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu w dniu 7.06.2014r. 

8. Protokół Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu z dnia 7.06.2014r. 

9. Kodeks Koła Łowieckiego Nr 3 "Lis" w Opolu. 

10. Projekt Budżet Koła na rok gospodarczy 2014/2015 przedłożony 

Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis" w Opolu w dniu 7.06.2014r.  

11. Pismo Kolegi Andrzeja Tokarskiego do WZCK z uzasadnieniem 

wniosku o nadanie odznaczenia dla Kolegi Mieczysława Polaka; 

12. Pismo Kolegi Jana Bursego do WZCK z uzasadnieniem wniosku 

o nadanie odznaczenia dla Kolegi Andrzeja Tokarskiego; 

 


