
UCHWAŁA NR 13/2017 

Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego ,,Ryś” w Ełku 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat 

wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich 

uiszczania; 

§ 1 
1. Osoba składająca deklarację celem przyjęcia do koła, zobowiązana jest, przed 

rozpatrzeniem deklaracji przez zarząd koła, uiścić jednorazową opłatę wpisową  

w wysokości 10-krotność składki rocznej PZŁ uchwalonej na rok bieżący. 

2. W przypadku nie przyjęcia kandydata do koła, zarząd zobowiązany jest zwrócić opłatę 

wpisową w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia zarządu odmawiającego przyjęcia, 

niezależnie czy zainteresowany złożył odwołanie do Walnego Zgromadzenia czy też 

nie. 

§ 2 

1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole wynosi  30 zł/miesięcznie to jest 

360 zł/rocznie. 

2. Wysokość miesięcznej ulgowej składki członkowskiej w kole wynosi 15 

zł/miesięcznie to jest 180 zł/rocznie. 

3. Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31 grudnia poprzedzającego roku, rok 

płacenia składki  osiągną wiek 70 lat. 

4. Terminem wymagalności wpłaty połowy składki jest ostatni dzień czerwca, całość 

wpłaty do końca września. 

§ 3 
1. Opłata na zagospodarowanie łowisk wynosi 400 zł rocznie. 

2. Każdy członek Koła ma prawo do odpracowania w całości lub części opłaty wnoszonej 

na rzecz zagospodarowania łowisk . 

3. Za każdą przepracowaną godzinę od kwoty 400 zł odejmowane jest  20 zł. 



4. Naliczenie przepracowanych godzin przez poszczególnych członków koła dokonuje 

członek zarządu koła – łowczy i podłowczy na dzień kończący rok gospodarczy tj. 31 

marca. Protokoły z prac gospodarczych za miniony miesiąc winny być złożone do 

zatwierdzenia do dnia posiedzenia Zarządu Koła w miesiącu następnym. 

5. Opłata na zagospodarowanie łowisk, jeżeli nie została odpracowana, musi nastąpić w 

ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania członka o należności wynikającej  

z powyższej uchwały. 

6. Z opłaty na rzecz zagospodarowania łowisk zwolnieni są ci Koledzy, którzy do 31 

grudnia poprzedzającego roku, rok uiszczania opłaty osiągną  wiek 70 lat.) 

§ 4 

1. Zwalnia się ze składki członkowskiej myśliwych: Kolegę Dariusza Masiewicza  

i Kolegę Adama Sutkowskiego. 

Uchwałę przyjęto większością głosów (za przyjęciem uchwały głosowało 28 członków, 

przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1 zebranych). 

Traci moc poprzednia uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiotowej sprawie. 

 
 


