Uchwała NR 10/2014
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie
z dnia 1 czerwca 2014 r.
w sprawie
zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie, działając na podstawie
§ 53 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego uchwaliło:

I. Zasady wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego:
1.

Upoważnienia do

wykonywania polowania

indywidualnego

(zwanego

dalej

odstrzałem) przyznawane są przez Zarząd Koła raz w miesiącu na posiedzeniach
Zarządu. Wydawane są na okres dwóch miesięcy z możliwością przedłużenia o jeden
miesiąc. Przyznawane są bez ograniczeń i na równych prawach wszystkim członkom
Koła, którzy nie posiadają zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie
obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła.
2.

Upoważnienia do wykonywania polowania w pierwszej kolejność przyznawane są
członkom Koła, którzy:
- terminowo wywiązują się z prac dotyczących dokarmiania zwierzyny (wykładanie
karmy w okresie zimowym, czyszczenie paśników),
- wykonują osobiście prace związane z gospodarką hodowlano – łowiecką (uprawa
poletek, naprawa urządzeń łowieckich),
- realizują uchwały Walnego Zgromadzenia Koła i postanowienia Zarządu Koła,
- dokonali przystrzelania broni,
- przestrzegają zasad etyki i tradycji łowieckich oraz zasad koleżeństwa.

3.

Zarząd Koła może wyróżnić członków Koła udzieleniem odstrzałów, których nie
starcza dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością
godzin prac gospodarczych lub też innymi ponad przeciętnymi zasługami na rzecz
Koła oraz tych, którzy polując w sezonie poprzednim nie pozyskali tej zwierzyny.
W razie zagrożenia planu może być przyznany odstrzał członkom Koła, którzy
w sezonie ubiegłym pozyskali dany gatunek.

4.

Warunkiem otrzymania nowego odstrzału jest zwrócenie poprzedniego.

5.

Niewykonanie przez członka Koła ustalonych obowiązkowych świadczeń na rzecz
Koła i ograniczenie aktywności w tym zakresie jedynie do wpłacenia ekwiwalentu
pieniężnego, uprawnia takiego myśliwego jedynie do wykonania polowania na lisy
i dziki.

6.

Zarząd Koła może spowodować przydzielenie odstrzału myśliwemu z poza Koła,
jeżeli uzna, że leży to w szerokorozumianym interesie Koła, oraz w przypadku kiedy
członek macierzysty lub niemacierzysty zrezygnuje z swojego ostrzału na rzecz
zaproszonego przez niego myśliwego.

7.

W razie zagrożenia wykonania planu danego gatunku Zarząd może wstrzymać
odstrzał na pozostałe gatunki do momentu wykonania zagrożonego planu.

II.

Niniejsza uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.
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Przewodniczący WZ

……………………………………
Sekretarz WZ

