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Zarządy i MyśliwiKół Łowieckich
Elbląskiego Okręg u Łowieckiego
Dot, Przyjęcia obowiązkow

kierownika biura zarządu Okregowego PZŁ w E|blagu

Szanowne Kolezanki i Koledzy

Zarząd GłownY Polskiego Związku Łowieckiego podjął na swym posiedzeniu,
w dniu
15 kwietnia 2019 roku uchwałę nr 55l2O19 - odwołując
przewodniczącego
z funkc.1l
Zarządu
Okręgowego PZŁ w Elblągu kol Andrzela Rybickiego Na
tym samym posiedzeni u Zarząd
GłownY uchwałą nr 5Bl2O19 - powołał mnie do pełnlenla
obowiązkow Kierownika Biura

zarządu

o pzŁ w Elblagu

Decyzle te zostały podjęte w oparciu
przeprowadzonąw
o
ZO PZŁw Elblągu kontrolę
Powierzenie mi obowiązkow kierowania biurem ma na celu
zapewnienie ciągłości
W funkcjonowaniu okręgu do czasu kiedy to okręgowy zlazd delegatow
wskaze
3 kandydatow. sposrod ktorych zarząd Głowny powoła
łowczego okręgowego
W związku z tYm, ze nle mogłem przejąc od ustępującego łowczego
obowiązkow
ichocbY dokumentacJl, ZmuSZony byłem, w oparciu o pracownice
biura zarządu, dokonac
ba rdzo szybkiej analizy naj istotn ie.1 szych i n aj pi
n ie1 szych s praw
okręgoweg

l

Po dokonaniu PrzegIądu niezreaIizowanych i nierozpat rzonych nawet
spraw jako

prlorytetowe uznałem,

Zreallzowanie

i

zaKończenie egzaminem kursu

dla nowowstępu1ących wraz
uzuPełniłem komlsJi egzamlnacylne] o przeclstawicieli
Regionalnej Dyrekcji Lasow
Państwowych, Urzędu Marszałkowsklego, atakże Wojewodzkrej
Komendy Policji Stosowne
działanla zostałY Podlęte natychmiast z kierownikrem kursu
oraz przewodniczącym komisji
egzaminacY.lneJ Zakonczenie kursu wraz z egzamlnami
będzie zrealizowane zgodnie
z przyjętym harm onogramem

z

Kole.lnYm bardzo WaZnynl przedsięwzięciem

jest udział przedstawiciela

okręgu

w Posiedzeniu zesPołu oPiniodawczo-doradczego Marszałka Wojewodztwa
Warmińsko _
Mazurskiego w O|sztynie w sprawie podziału wojewodztwa
na obwody łowieckie

SPrawa

i

ta

bezzwłocznrc została uzgodniona

z

przedstawiclel okręgu bedzie brał udział w pracach
tego zespołu
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Łartąd Ckręqow,4 w ŁlVlzlqn
Następnym pilnym zadaniem jest uczestnictwo w posiedzeniu Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w Elblągu poświeconemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu

Zuław Elbląskich w tym przygotowanie

i

o

przedstawienie informacji

podejmowanych

działaniach na Zuławach Elbląskich związanych z odstrzałem bobrow. Wszelkle szczegoły

zostały uzgodnione

i

potwierdzone,

a w posiedzeniu zespołu wezmą udział dwie

osoby

z okręgu elbląskiego.

Jednak jednym

z

najbardziej pilnych zadań jest zwołanie

i

przeprowadzenie,

w oparciu o prezydium Ąazdu, nadzwyczajnego okręgowego Ąazdu delegatow w celu min.
wyłonienia trzech kandydatow na Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu

-

Łowczego Okręgowego. Prezydium Ąazdu juz ustaliło termin swojego posiedzenia, Na
posiedzeniu uzgodnione zostaną szczegoły i terminy dotyczące zlazdu. Ze wstępnych
informacji wynika, że zjazd odbędzie się w ostatnich dniach maja tego roku.

Ponadto, koniecznym będzie w najblizszym czasie powołanie komisji, ktora pozwoli
mi przejąc, chocby niezbędną do funkcjonowania okręgu, dokumentację oraz wyposazenie

biura Nadmieniam, że ze wstępnych ustaleń wiem, że w biurze zarządu nie ma pewnej
częsci dokumentacji np uchwał ZO PZŁ w Elblągu, nie ma tez kilku pozyili wyposazenia.
Podkreślam,ze wraz

z

pracownikami biura zarządu, realizujemy

i

realizowaó

będziemy, wszelkie czynnościi działania biezące, umozliwiając płynne i w miarę mozliwości

niezakłocone funkcjonowanie okręgu. Jesteśmy do Waszej, Kolezanki i Koledzy, dyspozycji

mimo trudnosci na jakie napotykamy, Dlatego też bardzo proszę

o

cierpliwość,

wyrozumiałościwsparcie, a za już okazywaną pomoc iciepłe słowa kierowane pod adresem
pracownic biura i także moim serdecznie dzięku;ę.
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