Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice

z siedzibą w Siemianowicach Sląskich

W

Siemianowice Sląskie, 25.04.201 B r

Komunikat nr 112018
Katowice dot, Wyboru delegatow na zwyczĄny okręgowy zjazd delegatow oraz
ewentualnych wyborów uzupełniających do or9anow koła w świetle obowiązku składania oŚwiadczenia
lustracyjnego, wynikającego z ań. 7 ust.Z i ań.8 ustawy z dnia 18 pażdziernika 2006 r., o ujawnieniu

1.

lnformacja

zo PzŁ

informacji o dokumentach organow bezpieczeństwa państwa z lat 1944,1990 oraz treŚci tYch dokumentow,
2. lnformacja dotycząca aktualizacji prenumeraty kwańalnika ,,Gwarectwo MYŚliwYch" na rok 201B,

3.

przypomnienie o obowiązku wprowadzeniu RPŁ2O18l2019 do systemu informatYcznegoPZŁ dla koł

łowieckich.

4.
5.
6.
7.

Przypomnienie o terminach składania drukow RPŁ, ŁOW-1 zzałączni(iem,
lnformacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ,,Najlepszy Dzikarz Okręgu w sezonie 2017l201B'
lnformacja dotycząca obchodow dnia Św. Hubeńa w naszym okręgu,

w
lnformacja dotycząca XXlll ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej,ktory odbędzie się
pszczynie w dniach 8 _ 9 czerwca 2018 r., oraz wyceny medalowej trofeow mYŚliwskich,

,l.Zo pzŁ Katowice wyjaśniaiż, w związku z interpretacją Ministerstwa Środowiska DL-ll1-677.76.2018 RN,
ŻPzdow
dotyczącą obowiązku zwołania przez nowo wybrane zarządy okręgowe, zwyczajnYch okręgowYch
na
delegatów w terminie 2 miesięcy od ich powołania, zasadne staje się aby delegaci zostali wYbrani
wiosennych walnych zgromadzeniach kół łowieckich. Wybory

te

myśl ustawy, naleŻY PrzeProwadzicz

uwzględnieniem obowiązku skladania oświadczeń lustracyjnych kandydatow na delegatow na okręgowY
o
zjazd delegatów Polskieg o ZwiązkuŁowieckiego. D|a zapewnienia realizacji powyŻSzego woparciu
interpretację Ministerstwa Środowiska, proponujemy Państwu następujące postępowanie,

.

Umieszczenie w porządku planowanych wiosennych walnych zgromadzeń koł Punktu, dotYczącego
wyboru delegata bądz delegatow, zgodniez § 123 Statutu PZŁ,

.

wszystkie zainteresowane kandydowaniem osoby, przed wvrażeniem zqodv na kandvdowanie
kopercie na rece prezesa lub łowczeqo koła. który zqodnie z uchw4ła 1/4Al2018 ZO PZŁ
Katowice z dnia 20.04.2018 r. (w załaczeniu) został do teqo upoważnionv,
po spełnieniu powyższego uczestnicy walnego zgromaQzenia, winni zostaĆ Powiadomieni o
spełnieniu przez kandydata wymogu formalnego wynikającego z ań.8 pkt 60 ustawy o ujawnieniu
informacji o dokumentach organow bezpieczeństwa państwa

zlat 1944-1990 oraz

treŚci tYch

dokumentow.

Jednocześnie upowaznieni członkowie zarządu koła, zobowiązani są niezwłocznie Przekazac
oświadczenie lustracyjne kandydata w nienaruszonej kopercie do siedzibY ZO PZŁ Katowice,

Przypominam iż, zmiany ustawy Prawo łowieckie, nie powodują skrócenia kadencji organów koł łowieckich.

W przypadku konieczności wyborów uzupełniających do organów koła (zarząd, komisja rewizyjna),
procedujemy zgodnie ze Statutem PZŁ. Schemat zwiazany ze złozeniem oświadczenia lustracvinego osob
kandyduiacych do organów koła, iest taki sam jak w przvpadku wyboru delegata.

2.W związku z koniecznością aktualizacji danych adresowych dotyczących prerfumeraty kwartalnika
prenumeratY
,,Gwarectwo Myśliwych" przekazujemy w załączeniu pismo wrazz drukami aktualizacyjnymi do
zbiorowej lub indywidualnej. Proszę o przekazanie wypełnionych drukow do sekretariatu ZO PZŁ Katowice

W

zostanie przesłanv na adres siedziby koła,
3. Przypominamzarządom kół, iz zgodnie z naszymi ustaleniami poczynionymi na spotkaniach Prezesow

i

Łowczych koł naszego okręgu ustalono datę wprowadzenia RPŁ2O1Bl2019 do systemu informatycznego
pZŁdla kołłowieckich do 30.03.2018 r. Niestety nie wszyscy tego terminu dotrzymali, Proszę o
wprowadzenie przedmiotowvch danych w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.201B

r.

4. przypominam zarządom kół, iż termin składania RPŁ 201 Bt2019 zatwierdzonych przez nadleŚniczego do
Zo pZŁ minął 31.03.20,18 r. Natomiast termin składania druku ŁOW-1 z załącznikiem do ZO PZŁ przypada
na 30.04,20 18

r.

Zo PZŁ Katowice nie będzie akceptował jakichkolwiek opoznień, dotyczących

terminu

składania podstawowych dokumentow dotyczących prowadzenia gospodarkiłowieckiej w dzierzawionYch
obwodach.
5.

Zo PZŁ Katowice rozstrzygnął konkurs ,,Najlepszy Dzikarz Okręgu" w sezonie 201712018. Na podStawie

otrzymanych zgłoszeń l miejsce zĄął Kol. Franek Wylenzek (pozyskał 137 szt.),ll miejsce Kol. HenrYk
Kłudziak (pozyskał 112szt.),lll miejsce Kol. Bernard Franik (pozyskał 73 szt.). 24.04,2018 r., w/w Kolegom
w trakcie uroczystego podsumowania konkursu wręczono cenne nagrody ufundowane przez zarząd,

6. lnformujemy iz, obchoOv Sw] Huberta w naszym okręgu odbędą się 13.10.201B r., na terenie siedzibY ZO

PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich. Jużteraz serdecznie zapraszam Kolezanki i Kolegow wrazz
rodzinami.

Pszczynie ZO ,PZŁ Katowice organizuje w ramach obchodow 95-1ecia
pZŁ, XXlll ogolnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. W ramach tych obchodow przewidziano między
innymi pokaz psów myśIiwskich , pokaz ptakow łowczych, mszę hubeńowską oraz wycenę medalową

7. W dniach B-9 czenryca 2018 r., w

trofeow samców zwierzyny płowej (poza rogaczami) i innych medalowych trofeow myśliwskich. Szczegołowe
informację odnośnieuczestnictwa koł w tych uroczystościach, zostaną rozesłane po 15.05.2018 r., w

osobnym komunikacie.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
Łowczy Okręgowy
/-/ Mariusz Miśka

załaczniki:
1 . Wzór oświadczenia lustracyjnego.
2. Uchwała 1 l4N201 8 ZO PZŁ Katowice z dnia 20.04,201 8 r,
3. Pismo ZO PZL Katowice 7 1 6 l 20 1 8 z dnia 1 6.0 4.20 1 8 w r az zał ącznikami
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Mariusz lr{iśka
Antoni Kopel
- Zbigniew Fijałkowski
-

P o reą

dek-ps§ied z

-e-ni a.z-

lv sprawie upowaznienia Prezesów tŁowczych I(oł Łor,vieckich do odbioru
korespondencji w imieniu Zarządu Okręgorvego dotyczącej oświadczeń lustracyjnych od osób,
które kandydirjąna delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwięku Łowieckiego.

1. Podjęcie uchwały

przebies nosiedzenia:
::Lu,
:::Wru:
31
:

:.|

Ad

1).

Podiecie uchwan', w sprawie unoważnienia Prezesów i Łowczl,ch Kól Łowieckich do
o4bioru korespondencii w imieniu Zarzłdu Okregowego dotvczacei oświadczeń
|ustracyinych od osób, które kandyduia na delegata na Okręgow}'Ziazd DeleEatów
polskiego zwiazku Łowieckieeo.

Zarząd Okręgor.vy Polskiego Złviązku Łowieckiego w Katowicach podejmuje Łiqit*ą,ąl§._§§
XlŁś4f?eW mocą której upowaznia Prezęsów i Łolvczych Kół Łowieckich do odbioru
korespondencji kierowanej dcl Zarządu Okręgołvego w l(atowicaclr, której zawartoŚĆ stanowi
oświadczenie lustracyjne landydatów na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatow.
powyzsze dotyczy osóli kandydując5rch do organów kół łowieckiclr podczas erventualnych
Oświadczenie lustracyjne por.vinno być złożonęw, zaklejonej kopercie z opisem nadawcy
(składającego oświadczenie)oraz adresata jakim jest Zarząd Okręgowy.
Upowaznienie obowiązrrje podczas trwania Walnych Zgromadzeń Członków Kół Łowieckich łv
roku go spo dar czym 2a l 8 l 20 1 9 .
Na tym protokół zakończono,

1,

Mariusz Miśka

2. Antoni

Kopel

3, Zbigntew Fij ałkowski
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p*L§Kl ZW§ĄZffiK

Ł*W§ffiCK§
ZARZĄD *KRĘG*\ryY KATOWiC§
z siedzibą w Siemianowieach $ląskich

Siemianowice Śląskie, 16.04.2Q18

r.

t a=./łę 2018

Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice, realizując uchwałę Okęgowej Rady Łowieckiej w
Katowicach, przekazĄe Kolegom Prezesom druk zamówienia prenumeraty naszego

kwańalnika ,,Gwarectwo Myśliwych"na rok 2018. Prosimy Kolegów o niezwłoczne odesłanie
zamówień prenumeraty na adres ZO PZŁ Katowice lub na adres email zo.katowice@pzlow.pl.
Umozliwito nam terminową dostawę kwańalnika bezpośrednio do Was.
\N załączeniu pzekazujemy druk na prenumeratę zbiorową lub indywidualną. Wybor należy
do Kolegów.

z łowieckim

Łow

rowieniem Darz Bor.

.REGoW1
cv ZC PZl,
ićach

i*lga

Załączniki:
-

Zamówienie pren umerata zbiorowa.
Zamówienie prenumerata indywidualna,

4,1-103 Sięmianowice

Sląskie. UL. Zwyciestwa 2"Tel*.ffAX.032 22a-42-75, 220-38-35

Konto bank. PKO BP S.A. lll o Katowice 66 1020

< Y'.l

23i3 0000 3602 001g6774 N!P 526-030-04-63

p*§-sKl ZW§ĄZffi K ŁfiW§

ffi*K§

ZARZĄD CKRĘGOWY KATOWICr
z siedzibą w Siemianowicaeh Sląskich

Zamówienie prenu meraty i ndywid ual nej kwańal
na rok 20'18.

n

i

ka,, Gwarectwo Myśliwych"

Zarząd Koła Łowieckiego ...
na.rok 201B dla członków
zamawiaprenumeratę indywidualną kwańalnika ,,Gwarectwo Myśliwych"

naszegokoławilości....,..........,.sztuk.Ńy.yłr,ęprosimyki'erowaózgodniezaktualnymidanymi
załączonymi w tabeli ponizej.

Zarząd Koła

Lp

lmie i nazwisko

Adres

1

2

J.
A

o.
7.
8.
9.
10.

11,
12.
13.

14,

,l5.
16.
17.

18
19.

20.
21,
22.

23,
24.

25.
26.
27,
28.

29.
30.

220,42_75, 22o^3B_35
41_103 Siernianowice śląskie.UL. Zwycięstwa 2, TEL 1rAX. 032
NlP: 526-030-04-63
pKOBp§A.
oóloza23,1300003602001g6774
ll/oKatolvice
Kontobank:

PoL§Kl ZW|ĄZEK Łowlf;CKl
ZARZĄD OKRĘGOWY KATOW| CE
z siedzibą w Siemianowicach Sląskich

Zamówienie prenumeraty zbiorowej kwańalnika
rok 2018.

,,

Gwarectwo MYŚliwYch" na

Zarząd Koła Łowieckiego ...
zamawia prenumeratę Źbiorową kwańalnika ,,Gwarectwo Myśliwych" na rok 2018 w

Zarząd Koła

220_38-35
41-1o3 Siemianowice śląskie. UL_ Zwycięstwa 2, TEL,IFAX. O32 22a_42-75;
526-030-04-63
NlP
Konto bank. PKo BP s A, ll/o Katowice oó lcjzo 2313 0000 3602 00196774

