
Koło Łowieckie „Nemrod” w Małyszynie Dolnym 
27-220 Mirzec Małyszyn Dolny 29A 

NIP 664 10 89 250   REGON 290689123 
kolo-nemrod.pl; mail: biuro@kolo-nemrod.pl  

 

1/2 

 

 

 

Uchwała nr 11/2017/2018 

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„  

z dnia 10 czerwca 2017r. 

 

 

w sprawie: 

wysokości składki w roku gospodarczym 2017/2018, liczby godzin 

obowiązkowych dyżurów i pracy na rzecz Koła, kwoty ekwiwalentu 

za 1 godzinę pracy lub dyżuru w przypadku ich niewykonania 

oraz o terminach płatności 

 
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Nemrod” na posiedzeniu w dniu 10.06.2017 r. 

działając na podstawie przepisu § 53 pkt 8 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego uchwala 

się co następuje: 

 

1. W roku gospodarczym 2017/2018 ustala się składkę roczną w kwocie 700 zł 

(siedemset zł). Nieprzekraczalny termin wpłaty na konto bankowe Koła ustala 

się na dzień 30 czerwca 2017 r 

2. Utrzymuje się obowiązek wykonania 40 godzin pracy na rzecz Koła. 

Ekwiwalent za niewykonaną pracę ustala się na kwotę 13 zł/godz. 

(trzynaście złotych za jedną godzinę niewykonanej pracy). Nieprzekraczalny 

termin wpłaty ekwiwalentu za niewykonaną pracę wyznacza się na dzień 

31 sierpnia 2017 r. 

3. Z wykonania 40 godzin prac na Koła zwalnia się strażników łowieckich, 

członków Zarządu oraz myśliwych w wieku powyżej 70 lat, zaś członkom 

Komisji Rewizyjnej obniża się obowiązkowy wymiar pracy do 20 godzin 

w ciągu roku. 

4. W okresie od 18 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. wprowadza się 

cztery, dziesięciogodzinne dyżury nocne przy uprawach najbardziej 

narażonych na szkody łowieckie. Udział w dyżurach jest obowiązkowy dla 

wszystkich członków Koła nie wyłączając strażników łowieckich, członków 
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Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Z obowiązku zwolnieni są jedynie członkowie 

najstarsi, już czynnie nie polujący. Harmonogram dyżurów sporządzi Łowczy 

Koła.Za zgodą Łowczego dopuszcza się zmianę terminu dyżuru oraz 

możliwość zastępstwa przez innego myśliwego znającego teren. 

5. Upoważnia się Zarząd do zwiększenia liczby dyżurów w przypadku 

wystąpienia licznych wiosennych szkód na łąkach.  

6. Upoważnia się Zarząd do ograniczenia liczby dyżurów lub ich odwołania 

w przypadku mniejszego zagrożenia szkodami. 

7. Ekwiwalent za niedopełnienie obowiązku uczestniczenia w dyżurach ustala 

się na 13 zł/godz. (trzynaście złotych za jedną godzinę). Kwota ekwiwalentu 

jest wyliczana przez Łowczego Koła, a nieprzekraczalny termin jej wpłaty 

wyznacz się na dzień 31 grudnia 2017 r. 

8. Ustala się czternastodniowy; liczony od dnia otrzymania faktury; termin 

zapłaty za tusze zwierzyny. 

 

 

 

Sekretarz Przewodniczący WZ 
 

 

Robert Jezierski Stanisław Kowalówka 
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