Charakterystyka*
działalności statutowej Koła Łowieckiego ………………….…………

I. Dane organizacjo – statystyczne:
1. Koło Łowieckie ………………………………………………...………………………………… z siedzibą
w ….…………………………………………………………………………………………………………...,
ujęte jest w rejestrze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie pod
pozycja nr ………… posiada nr Regon - …………...……………, nr NIP - …………….…………….. .
2. Organem zarządzającym jest Zarząd Koła w składzie:
Prezes Zarządu

– Kol. ……………………………… – pełni obowiązki od …..…….. roku;

Łowczy Koła

– Kol. ……………………………… – pełni obowiązki od …….…... roku;

Sekretarz Zarządu

– Kol. …………………………….. – pełni obowiązki od ..……….. roku;

Skarbnik Zarządu

– Kol. ……………………………… – pełni obowiązki od ……..….. roku.

3. Organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia Koła jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji

– Kol. …………………………………… – pełni obowiązki od
……….... roku;

Członek Komisji

– Kol. …………………………………….. – pełni obowiązki od
……….... roku;

Członek Komisji

– Kol. …………………………………… – pełni obowiązki od
…………. roku;

4. Stan osobowy Koła Łowieckiego ……………………………………………………. przedstawia się
następująco:

Liczba
członków
Koła

w tym:

Członkowie dla których Koło jest Kołem macierzystym
Członkowie dla których Koło jest Kołem niemacierzystym
Razem
Uprawnienia członków Koła:
Członkowie Koła z uprawnieniami podstawowymi
Członkowie z uprawnieniami selekcjonera zwierzyny płowej
Sędziowie i instruktorzy strzelectwa myśliwskiego
Lektorzy Polskiego Związku Łowieckiego
Sędziowie kynologiczni
Członkowie Koła wyróżnieni odznaczeniami łowieckimi:
Złomem
Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej
Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej
Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej
Medalem Świętego Huberta
Odznaką Za Zasługi dla Łowiectwa
Odznaką Za zasługi dla Łowiectwa Warszawskiego
Razem odznaczonych

5. Stan psów myśliwskich w Kole Łowieckim ……………………………………………przedstawia się
następująco:
Psy
myśliwskie
w Kole

w tym:

Psy myśliwskie ułożone do polowań na ptactwo
Psy myśliwskie ułożone do poszukiwania postrzałków
Razem psów myśliwskich w Kole
II. Realizacja zadań statutowych:

1. Koło Łowieckie ………………………………………… prowadzi gospodarkę łowiecką w niżej
wymienionych obwodach łowieckich, o następującej charakterystyce:

Numer
Obwodu

Powierzchnia obwodu
w hektarach

Położenie obwodu
Województwo

Okręg
Łowiecki PZŁ

Powiat

Ogólna

Leśna

Pozostała

2

3

4

5

6

7

1

Kategoria
Obwodu
8

Razem

X

2. Zagospodarowanie dzierżawionych obwodów łowieckich poprzez tworzenie optymalnych
warunków bytowania zwierzyny i tworzenie optymalnych warunków polowania.
1) Wykaz poletek łowieckich w łowiskach leśnych dla zwierzyny łownej uprawianych
cyklicznie każdego roku gospodarczego w dzierżawionych obwodach łowieckich:
Numer
obwodu
łowieckiego
1

Rodzaj, liczba i areał poletek łowieckich w obwodzie
Rodzaj poletka

Liczba

Areał w hektarach

2
Klasyczne - żerowe
Poletka pędowe (zgryzowe)
Łąki śródleśne
Produkcyjne
Klasyczne - żerowe
Poletka pędowe (zgryzowe)
Łąki śródleśne
Produkcyjne
Klasyczne - żerowe
Poletka pędowe (zgryzowe)
Łąki śródleśne
Produkcyjne
Klasyczne - żerowe
Poletka pędowe (zgryzowe)
Łąki śródleśne
Produkcyjne
Razem

3

4

Uwagi
5

2) Wykaz poletek łowieckich w łowiskach polnych dla zwierzyny drobnej uprawianych
cyklicznie każdego roku gospodarczego w dzierżawionych obwodach łowieckich:
Numer obwodu
łowieckiego
1

Liczba i areał poletek łowieckich w obwodzie
Liczba
Areał w hektarach
2
3

Uwagi
4

Razem

3) Wykaz urządzeń łowieckich stałych, służących do dokarmiania zwierzyny grubej
w dzierżawionych obwodach łowieckich:
Numer obwodu
łowieckiego
1

Rodzaj i liczba paśników w obwodzie
Rodzaj
Liczba
2
3
Paśniki magazyny
Paśniki dla jeleni (danieli)
Paśniki dla saren
Paśniki dla dzików
Lizawki
Paśniki magazyny
Paśniki dla jeleni (danieli)
Paśniki dla saren
Paśniki dla dzików
Lizawki
Paśniki magazyny
Paśniki dla jeleni (danieli)
Paśniki dla saren
Paśniki dla dzików
Lizawki
Paśniki magazyny
Paśniki dla jeleni (danieli)
Paśniki dla saren
Paśniki dla dzików
Lizawki

Uwagi
4

Razem
4) Wykaz urządzeń łowieckich służących do dokarmiania zwierzyny drobnej
wystawianych w ostatnich trzech latach gospodarczych w dzierżawionych
obwodach łowieckich:
Numer
obwodu
łowieckiego
1

Liczba urządzeń w poszczególnych latach
Rodzaj urządzenia łowieckiego
2
Gryzawki dla zajęcy
Lizawki dla zajęcy
Miotełki solne
Paśniki dla zajęcy
Budki dla kuropatw
Podsypy dla bażantów
Gryzawki dla zajęcy

/

/

/

3

4

5

1

2
Lizawki dla zajęcy
Miotełki solne
Paśniki dla zajęcy
Budki dla kuropatw
Podsypy dla bażantów
Gryzawki dla zajęcy
Lizawki dla zajęcy
Miotełki solne
Paśniki dla zajęcy
Budki dla kuropatw
Podsypy dla bażantów
Gryzawki dla zajęcy
Lizawki dla zajęcy
Miotełki solne
Paśniki dla zajęcy
Budki dla kuropatw
Podsypy dla bażantów
Razem

3

4

5

5) Wykaz ilościowy karmy wyłożonej w ramach dokarmiania zwierzyny w ostatnich trzech
latach gospodarczych w dzierżawionych obwodach łowieckich:
Numer
obwodu
łowieckiego
1

Ilość wyłożonej karmy w kg
Rodzaj wyłożonej karmy
2
Objętościowa sucha
Objętościowa soczysta
Treściwa
Sól
Objętościowa sucha
Objętościowa soczysta
Treściwa
Sól
Objętościowa sucha
Objętościowa soczysta
Treściwa
Sól
Objętościowa sucha
Objętościowa soczysta
Treściwa
Sól

/

/

/

3

4

5

Razem
6) Wykaz zasiedleń poszczególnych gatunków zwierzyny drobnej w dzierżawionych
obwodach łowieckich:
Numer
obwodu
łowieckiego
1
1

Gatunek
zwierzyny
wsiedlonej
do obwodu
2
Kuropatwa
Bażant
2

Liczba osobników wsiedlonych w poszczególnych latach:
/

/

/

/

/

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

Dziki królik
Zając
Kuropatwa
Bażant
Dziki królik
Zając
Kuropatwa
Bażant
Dziki królik
Zając
Kuropatwa
Bażant
Dziki królik
Zając
Razem
7) Ilościowy wykaz urządzeń stałych służących do polowania
w dzierżawionych obwodach łowieckich:
Numer obwodu
łowieckiego
1

Rodzaj i liczba urządzeń służących do
polowania
Rodzaj
Liczba
2
3
Ambona kryta
Ambona zwyżka
Ambona kryta
Ambona zwyżka
Ambona kryta
Ambona zwyżka
Ambona kryta
Ambona zwyżka
Razem

Uwagi
4

3. Działania ochronne podejmowane w Kole w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa
łowieckiego.
1) Zatrudnienie lub powołanie strażników łowieckich:
Numer obwodu
łowieckiego
1

Ilość zatrudnionych lub powołanych strażników łowieckich
Zatrudnienie
Powołanie
Powołanie strażnika
strażnika
i zatrudnienie strażnika
łowieckiego
łowieckiego
łowieckiego
2
3
4

2) Działania Zarządu Koła, członków i kandydatów do zrzeszenia dotyczące zwalczania
kłusownictwa w ostatniej kadencji:

Numer
obwodu
łowieckiego
1

Zestawienie ilościowe działań eliminujących kłusownictwo
w dzierżawionych obwodach łowieckich
Ilość przypadków
Ilość
Ilość zebranych
wyeliminowania
Ilość zebranych
zebranych
innych urządzeń
kłusownictwa
wnyków
sideł
kłusowniczych
z bronią palną
2
3
4
5

Razem

4. Organizowane cykliczne szkolenia członków i kandydatów do Zrzeszenia na szczeblu koła
łowieckiego, podnoszące wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa oraz
treningów i zawodów strzeleckich – w każdym roku gospodarczym za okres trzech
ostatnich lat.
Data
przeprowadzenia
szkolenia, treningu
lub zawodów
1

Temat szkolenia lub metoda, zakres prowadzenia
treningu lub zawodów

Uwagi

2

3

5. Współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie dzierżawionych obwodów
łowieckich oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za
okres ostatnich trzech lat.
Numer
obwodu
łowieckiego
1

Nazwa organizacji lub
jednostki Państwowego
Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe
2

Przedmiot i zakres współpracy
3

6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, za okres trzech
ostatnich lata, w zakresie:
Numer
Nazwa organu administracji
obwodu
Przedmiot i zakres współpracy
rządowej i samorządowej
łowieckiego
1
2
3
Współpraca w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących
w skład dzierżawionych obwodów:
1
2
3

Współpraca w zakresie wykonywania ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia:

7. Współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu
ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego,
za okres ostatnich trzech lat.
Nazwa i adres szkoły

Przedmiot i zakres współpracy

1

2

8. Inne działania gospodarcze prowadzone przez Koło Łowieckie …………………………….. .
(W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Koło wpisać rodzaj prowadzonej
działalności gospodarczej, natomiast w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej
napisać, że Koło nie prowadzi działalności gospodarczej).
9. Uwagi końcowe Zarządu Koła:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy członków Zarządu:
Prezes Zarządu

– Kol. ………………………………

– ………………………..;

Łowczy Koła

– Kol. ………………………………

– ………………………..;

Sekretarz Zarządu

– Kol. ……………………………..

– ..................................;

Skarbnik Zarządu

– Kol. ………………………………

– ………………………...

