
UCHWAŁA Nr 10 

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Gdańsku 
z dnia 23 maja 2015 roku 

w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych 
przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania i zwolnień 

 
 

Na podstawie § 53 pkt 8) i pkt 9) statutu PZŁ uchwala się co następuje: 
 
 
 

§ 1 

1. Wpisowe do koła wynosi 2,000 zł. i może być zmieniane zapisami budżetu Koła. 

2. Wpisowe od byłego członka koła przyjmowanego powtórnie nie jest pobierane. 

 
§ 2 

1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole wynosi 30 zł. i może być zmieniona 
na kolejny rok zapisami budżetu Koła. 

2. Terminem wymagalności składki członkowskiej jest ostatni dzień miesiąca, którego 
składka dotyczy.  

 

§ 3 

1. Członkowie koła wnoszą opłatę na bieżące prace gospodarcze, organizowane przez zarząd 
w obwodach, w wysokości 600 zł. rocznie, a wysokość tej opłaty może być zmieniona na 
kolejny rok zapisami budżetu Koła. 

2. Zwalnia się w roku gospodarczym z całej opłaty wskazanej wyżej: członków honorowych 
Koła, członków zarządu koła, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz tych członków 
koła, którzy w poprzednim roku kalendarzowym ukończyli 70 lat życia lub w danym roku 
przepracowali na rzecz koła co najmniej 30 godzin prac. 

3. Zwalnia się w roku gospodarczym członka koła z opłaty wyżej w stosunku, w jakim liczba 
godzin przepracowanych przez niego w danym roku na rzecz koła stanowi do 30 godzin. 

4. Terminem wymagalności opłaty na bieżące prace gospodarcze w roku gospodarczym jest 
dzień 30 czerwca. 

5. Po sprawdzeniu prac wykonanych przez członków koła zarząd dokonuje rejestracji godzin 
na bieżąco i informację tę udostępnia członkom. 

6. Prace i godziny bieżących prac gospodarczych mogą za członka koła wykonywać inne 
osoby, które są pełnoletnie, za wyjątkiem myśliwych spoza koła, którzy polowali w kole 
oraz innych członków koła. 

 



§ 4 

1. Członkowie koła wnoszą opłatę na koszty zimowego dokarmiania, organizowane przez 
zarząd w obwodach, w wysokości 100 zł. rocznie, a wysokość tej opłaty może być 
zmieniona na kolejny rok zapisami budżetu Koła. 

2. Zwalnia się w roku gospodarczym z całej opłaty wskazanej wyżej: członków honorowych 
Koła, członków zarządu koła, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz tych członków 
koła, którzy w poprzednim roku kalendarzowym ukończyli 70 lat życia lub w danym roku 
gospodarczym brali w dokarmianiu minimum 5 godzin. 

3. Zwalnia się w roku gospodarczym członka koła z opłaty wyżej w stosunku, w jakim liczba 
godzin dokarmiania w danym roku stanowi do 5 godzin. 

4. Zarząd może zamiennie zlecić członkom w marcu prace inne niż dokarmianie, w ilości do 
5 godzin, które zastąpią dokarmianie. 

5. Terminem wymagalności opłaty na koszty zimowego dokarmiania w roku gospodarczym 
jest dzień 31 marca. 

6. Po sprawdzeniu wykonania dokarmiania przez członków koła zarząd dokonuje rejestracji 
godzin na bieżąco i informację tę udostępnia członkom. 

7. Zadanie dokarmiania mogą za członka koła wykonywać inne osoby, które są pełnoletnie, 
za wyjątkiem myśliwych spoza koła, którzy polowali w kole oraz innych członków koła. 

 

 

 

 
 
 

          Sekretarz  Zgromadzenia                               Przewodniczący Zgromadzenia 

 Krzysztof Sulima    Włodzimierz Machczyński 


