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K o m u n i k a t Nr 2 /2015
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości
i realizacji w ustalonych terminach.
1. Zgodnie z ustaleniami podanymi podczas szkolenia łowczych kół, do komunikatu dołączamy
dodatkowo nowy wzór druku rocznego planu łowieckiego i ankietę dot. rozmiarów kłusownictwa.
Przy opracowywaniu rocznych planów łowieckich należy oprócz wyników inwentaryzacji i wysokości
przyrostów zrealizowanych ustalonych przez rady rejonów hodowlanych wziąć pod uwagę docelowe
stany zwierzyny w 2017 roku zapisane w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. Uzgodnienia
rocznych planów łowieckich zaopiniowanych wcześniej przez wójtów /burmistrzów/ dokonywać w
Zarządzie Okręgowym PZŁ od dnia 9 marca, po telefonicznym ustaleniu godziny. Do uzgodnienia
wraz z rocznym planem należy okazać protokół z inwentaryzacji oraz wypełnioną ankietę dot.
kłusownictwa.
2. Do komunikatu, kołom płacącym wysokie odszkodowania łowieckie dołączamy deklaracje
przystąpienia do ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach
rolnych. Wypełnione deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia proszę dostarczyć do Zarządu
Okręgowego PZŁ w terminie do 10 marca 2015 r.
3. W związku ze zbliżającym się okresem zwoływania walnych zgromadzeń sprawozdawczo –
wyborczych / powinny odbyć się do 30 maja br/ zarządom kół przekazujemy poradnik dot. zasad
zwoływania i przebiegu walnych zgromadzeń oraz informację o zasadach głosowania przy wyborach
organów koła i delegatów na zjazd okręgowy. Zarządy kół prosimy o ścisłe przestrzeganie zapisów
podanych w dołączonym poradniku aby uniknąć coraz częściej składanych skarg i odwołań na
działanie niezgodne ze Statutem PZŁ.
4. Złożone przez koła łowieckie wnioski o częściową refundację kosztów zakupu zwierzyny drobnej
wsiedlonej do łowisk, rozpatrzone zostaną przez Elbląską Okręgową Radę Łowiecką na najbliższym
posiedzeniu w kwietniu br.
5. Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy przeprowadzony zostanie w dniu 19 kwietnia 2015 roku
/ niedziela/ na terenie ośrodka szkolenia psów myśliwskich w m. Gołąbki k/Pasłęka. Zgłoszenia psów do
uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą do 15 kwietnia br w ZO PZŁ. Szczegóły dot. konkursu na
naszej stronie internetowej.
6. Realizując
zarządzenie
Zarządu
Głównego
PZŁ
w
sprawie
sprawozdawczości
łowieckiej,sprawozdania ŁOW – 1 z działalności koła łowieckiego wg stanu na dzień 31 marca 2015
roku należy sporządzić i przesłać / dostarczyć/ do Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 20 kwietnia br.
Druk sprawozdania wraz z instrukcją wypełniania przesyłamy do kół macierzystych wraz z
komunikatem.
7. Do celów planistycznych podajemy, że wysokość składki członkowskiej kół łowieckich od
dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego pozostaje bez zmian. Noty księgowe prześlemy w
terminie późniejszym.
8. Informujemy, że ukazał się wcześniej zapowiadany zeszyt edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej
dot. łowiectwa. Koła łowieckie współpracujące z gimnazjami mogą zamawiać te bardzo przydatne
podręczniki w ZO PZŁ. Można jeszcze dokupić zeszyty edukacyjne dla szkół podstawowych.

9. Informujemy również, że ukazał się oczekiwany podręcznik „SZKODY ŁOWIECKIE” zawierający
kompendium wiedzy niezbędnej dla każdego szacującego szkody łowieckie oraz dla zarządów kół.
W każdym kole powinien być dostępny przynajmniej jeden egzemplarz tego podręcznika.
Zamówienia proszę zgłaszać telefonicznie do ZO PZŁ w Elblągu.
10. Do oceny prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w nowym sezonie łowieckim przez
myśliwych na polowaniach komercyjnych / dewizowych/ wytypowani zostali ci sami koledzy co w
sezonie ubiegłym. Obowiązywać będą dotychczasowe kryteria odstrzału i zasady oceny. Skład
zespołu oceniającego prawidłowość odstrzału w załączeniu.
11. Zarządom kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie powiatów braniewskiego i elbląskiego
przypominamy, że do 15 marca można dokonywać odstrzał redukcyjny bobrów .Do końca marca
należy złożyć do ZO PZŁ w Elblągu pisemne sprawozdanie i protokoły z realizacji odstrzału
redukcyjnego .
NACZELNA RADA ŁOWIECKA I ZARZĄD GŁÓWNY PZŁ SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH
MYŚLIWYCH NA ORGANIZOWANE 24 – 26 kwietnia br XII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁOWIECTWA
STRZELECTWA I REKREACJI W WARSZAWIE
Zarządy zachęcamy do organizacji wyjazdów zbiorowych myśliwych kół na targi.
Z myśliwskim pozdrowieniem
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