
Słupsk, dnia 28 sierpnia 2021 roku  
Do 

Kolegów Myśliwych  

 
Zarząd Koła Łowieckiego „Gryf” w Słupsku, działając na podstawie § 41 ust. 2-3 w zw. z § 39 ust. 1 pkt 2 lit. c) 
Statutu PZŁ (w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego 
Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku) zawiadamia Członków Koła, iż w związku z otrzymaniem w 
terminie przewidzianym przez § 41 ust. 2 Statutu PZŁ wniosku podpisanego przez Członków Koła o zamieszczenie 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Koła zaplanowanego na dzień 5 września 2021 roku dodatkowego punktu 
obrad o treści: ‘’Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Kolegi Mateusza Michałowskiego z funkcji członka Komisji 
Rewizyjnej Koła’’, sprawa dotycząca podjęcia tej uchwały została zamieszczona w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. 
 
Poniżej prezentujemy znowelizowany, aktualny projekt porządku obrad, zatwierdzony przez Zarząd Koła. 
 

- PROJEKT PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  - 
 

 
§ 1 

 

 
Zarząd Koła Łowieckiego „GRYF” w Słupsku, działając na podstawie § 38  statutu 
Polskiego Związku Łowieckiego w dniu 05 września 2021 roku na godzinę 9.oo zwołuje 
Walne Zgromdzenie (WZ) członków KŁ „Gryf” w Słupsku 
 
 

§ 2 
 
 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Skórzynie na terenie „SIEDLISKA” z proponowanym 
porządkiem obrad: 
 
 

1. Otwarcie WZ oraz stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ 

3. Odczytanie porządku obrad 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków 

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ 

7. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Zarządu Koła 

8. Sprawozdania członków zarządu za rok ubiegły 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli na rok ubiegły 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

               - zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu 

               - zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu 

               - absolutorium dla poszczególnych członków zarządu (głosowanie tajne 
 

12.          Przerwa  - 15 min. 
 

13.          Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok 

               2021/2022, dyskusja i podjęcie uchwały 
 



14.          Podjęcie uchwał proponowanych przez zarząd w sprawie 
 

              - gospodarki łowieckiej, polowań oraz wydawania odstrzałów 

              - wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat 
                         - zbycie nieruchomości 

 
15.         Uchwała w sprawie odwołania Członka Komisji Rewizyjnej Kolegi Mateusza Michałowskiego      

16. Wybór sekretarza koła 

17. Dyskusja i podjęcie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji Uchwał 
18. Sprawy różne, wolne wnioski 
19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia 

 
 
 

 

 


