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W dniu 21-09-2016 12:42, ZO PZŁ Warszawa pisze:

Redakcja Łowiecki
W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 20.09.2016 roku uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu
7.09.2016r Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie po dyskusji postanowił
nie zajmować się stanowiskiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Warszawie dot. nowelizacji Prawa
Łowieckiego, albowiem nie leży to w jego kompetencjach jako kolegialnego organu wykonawczego.
Z poważaniem
Wojciech Cieplak

Od: "Redakcja Łowiecki" <redakcjalowiecki@wp.pl>
Do: "ZO PZŁ Warszawa" <zo.warszawa@pzlow.pl>
Wysłane: wtorek, 20 wrzesień 2016 16:15:28
Temat: stanowisko ORŁ wobec projektu zmian ustawy łowieckiej

Zarząd Okręgowy PZŁ Warszawa
Na podstawie art. 4 ust.1 i 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z
1984 r Nr 5, poz. 24 ze zm.) uprzejmie proszę o udzielenie informacji, jakie stanowisko zajął ZO
PZŁ w Warszawie na zapowiedzianym jak niżej posiedzeniu, w sprawie pisma Okręgowej Rady
Łowieckiej do Ministra Jana Szyszko z dnia 6 lipca br.
Z poważaniem
Darz Bór
Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
http://dziennik.lowiecki.pl
(Rej.Pr. SO w Gdańsku, nr 1079)

W dniu 15-07-2016 13:48, ZO PZŁ Warszawa pisze:
Dzień dobry,
w odpowiedzi na maila z dnia 12.07.2016r. uprzejmie informuję, że uchwała Okręgowej
Rady Łowieckiej w Warszawie z dnia 6 lipca br skierowana jest do Prof. Jana Szyszko Ministra Środowiska, zatem do momentu, gdy sygnatariusz nie zwróci się o publikację
jest ona niemożliwa.
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W odpowiedzi na drugie pytanie, informujemy że Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie
w chwili obecnej nie wypracował jeszcze stanowiska w przedmiotowej sprawie,
potrzebne jest posiedzenie zarządu.
Planowany termin posiedzenia to trzecia dekada sierpnia.
Jednocześnie prosimy o zwracanie się z pytaniami w formie listów. Nasza sieć
informatyczna jest modernizowana i maile mogą nie dochodzić do adresata.
Z poważaniem
Wojciech Cieplak

Od: "Piotr Gawlicki" <gawlip@gmail.com>
Do: "zo warszawa" <zo.warszawa@pzlow.pl>
Wysłane: wtorek, 12 lipiec 2016 13:10:00
Temat: stanowisko ORŁ wobec projektu zmian ustawy łowieckiej

Zarząd Okręgowy PZŁ Warszawa
Na podstawie art. 4 ust.1 i 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
(Dz. U. z 1984 r Nr 5, poz. 24 ze zm.) uprzejmie proszę o udzielenie informacji
prasowej poprzez odpowiedź na poniższe pytania:
Czy ZO PZŁ zamierza opublikować na stronie www okręgu lub w inny sposób
zapoznać myśliwych i koła w okręgu z pismem Okręgowej Rady Łowieckiej do Ministra
Jana Szyszko z dnia 6 lipca br.
http://www.lowiecki.pl/nowosci_pzl_dodawanie.php?act=redir&id=323?
Czy Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie popiera stanowisko ORŁ wyrażone w tym
pismie?
Uprzejmie proszę o odpowiedź w ciągu 3 dni na email redakcja@lowiecki.pl lub
gawlip@gmail.com

Z poważaniem
Darz Bór
Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
http://dziennik.lowiecki.pl
(Rej.Pr. SO w Gdańsku, nr 1079)
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