Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 16, tel. 14 6215298, e-mail: zo.tarnow@pzlow.pl, NIP 526-030-04-63
Tarnów, dnia 23.04.2018 r.

L.dz. 349/18

KOMUNIKAT
4/ 2 0 1 8
- koła łowieckie macierzyste i niemacierzyste 1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, o wejściu w życie z dniem 01 kwietnia
2018r. Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 651).
W związku z powyższym w załączeniu przesyła Okólnik nr 11/O/2018 z dnia 19
kwietnia 2018r. Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ, dotyczący konieczności
wyboru delegatów na Okręgowy Zwyczajny Zjazd Delegatów PZŁ, wprowadzony w/w
nowelą Ustawy Prawo Łowieckie.
Okólnik ten wprowadza wymogi, jakie kolejno należy spełnić, aby przeprowadzenie
wyboru delegatów było zgodne z obowiązującymi przepisami, a do najważniejszych
należą:
 Uwzględnienie w porządkach tegorocznych obrad Walnych Zgromadzeń punktu
dotyczącego wyboru delegata lub delegatów z kół na Okręgowy Zjazd
Delegatów,
 Zarząd Okręgowy uchwałą upoważni Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego do
obioru korespondencji w imieniu Zarządu Okręgowego dot. oświadczeń
lustracyjnych od osób które kandydują na delegata na OZD.
W/w uchwała zostanie wysłana do Prezesów przesyłką poleconą za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru do dnia 30 kwietnia 2018r.
 Przed podjęciem głosowania i dokonaniem wyboru delegata/-ów z koła na OZD,
podczas obrad Walnego Zgromadzenia, upoważniony Uchwałą Zarządu
Okręgowego, urzędujący Członek Zarządu Koła Łowieckiego – Prezes,
zobowiązany jest odebrać oświadczenie lustracyjne (druk to 5 – 6 strona
załączonego Okólnika) od kandydata/-ów na delegata na Okręgowy Zjazd
Delegatów PZŁ (art. 1 pkt. 14 w/w Ustawy) .
 Oświadczenie lustracyjne kandydat przekazuje w zaklejonej kopercie,
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Upoważniony do odbioru w/w oświadczenia Członek Zarządu Koła
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać je w nienaruszonej kopercie do
Zarządu Okręgowego (osobiście lub wysłać pocztą),
Wybory delegatów należy przeprowadzić zgodnie z dotychczasowymi
przepisami Statutu PZŁ,
Walne Zgromadzenia w kołach łowieckich należy przeprowadzić do końca
czerwca po to, by Zarząd Okręgowy w oparciu o dokonane przez Walne
Zgromadzenia Wybory Delegatów mógł zwołać Okręgowy Zwyczajny Zjazd
Delegatów, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powołania
Zarządu Okręgowego (art. 9 ust.10 w/w Ustawy) ,

Koła łowieckie, które na dzień dzisiejszy odbyły Walne Zgromadzenia, zobowiązane
są do zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, celem wyboru delegatów na
Okręgowy Zjazd Delegatów zgodnie z przesłanymi wytycznymi.
Informujemy, że uchwały tegorocznych Walnych Zgromadzeń, mocą których
dokonano wyboru delegatów, nie uwzględniając powyższych wytycznych, są
obarczone wadą prawną i w trybie nadzoru będą podlegały uchyleniu przez Zarząd
Okręgowy!!!
Zarządy Kół Łowieckich, które ustaliły termin Walnego Zgromadzenia w przypadku
braku w porządku obrad punktu dot. wyboru delegata/-ów na OZD, mogą uzupełnić
przesłane zawiadomienie do członków Koła, o ile zachowają wymagany 7 dniowy
termin wynikający z § 57 ust. 3 Statutu PZŁ.
2. Mając na uwadze wystąpienia niektórych kół łowieckich i związane z nimi pojawiąjące
się wątpliwości na temat siedziby naszego okręgu informuje, że zakupiona
nieruchomość przy ul. Kuklińskiego 13 (dawna ul. Dąbala) na podstawie
umotywowanego stanowiska Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego,
przy wsparciu Zarządu Głównego została sprzedana, a środki pieniężne w całości trafiły
z powrotem na dotychczasowe konto Zarządu Okręgowego. Środki zdeponowane
zgodnie z Uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej z 2007r. przeznaczone są w dalszym
ciągu na realizację przedsięwzięcia siedziby okręgu . Temat siedziby i jego realizacja
będzie tematem otwartej konsultacji na naradzie z przedstawicielami Zarządów Kół
Łowieckich.

3. W załączeniu przesyłamy druki sprawozdania ŁOW 1 oraz załącznik do ŁOW – 1
(ankieta o kłusownictwie), które po uzupełnieniu prosimy dostarczyć do tut. biura
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.
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4. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie realizując „Uchwałę NRŁ w sprawie zasad doskonalenia
umiejętności strzeleckich w PZŁ” serdecznie zaprasza na:

zawody strzeleckie

„O Mistrzostwo Okręgu Tarnowskiego”
i Piknik Myśliwski
które odbędą się w dniu 26.05.2018 r. (sobota) o godzinie 830
na strzelnicy myśliwskiej Sieradza – Fiuk
(sekretariat czynny od godziny 800)
Udział reprezentacji kół, zgodnie z uchwałą NRŁ, jest obowiązkowy.
Strzelania odbędą się zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych
w PZŁ i obejmować będą skrócony wielobój myśliwski tj.:
1. strzelania śrutowe – wszystkie konkurencje tj. zając, oś, przeloty, krąg –
wersja skrócona,
2. strzelania kulowe – tj. 5 strzałów na konkurencji rogacz/lis oraz 5 strzałów
na konkurencji dzik.
Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:
 zespołowej – obowiązkowa reprezentacja macierzystych członków koła
(tylko klasa powszechna),
 zespołowej – otwartej (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu
na klasę – powszechną bądź mistrzowską),
 indywidualnej w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących
posiadających klasę powszechną),
 indywidualnej w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących
posiadających klasę mistrzowską).
 Klasyfikacja Dian.
Koło, które zajmie pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza
okręgu a koło, które zajmie pierwsze miejsce w klasie zespołowej - otwartej reprezentuje
okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.
Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ z dnia 12.03.2018r.
ustalono, że zwycięscy w poszczególnych klasach w tegorocznych Mistrzostwach
Okręgowych reprezentują okręg na centralnych Zawodach w strzelaniach myśliwskich PZŁ
w bieżącym roku!!!
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W zawodach uczestniczyć mogą tylko myśliwi zamieszkali na terenie okręgu tarnowskiego.
W związku z powyższym zwracamy się do zarządów kół o wytypowanie 3 - osobowych
drużyn (mogą być podwójne). Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze
(telefoniczne, elektroniczne lub pisemne) podanie do ZO PZŁ w Tarnowie:
 imiennych składów drużyn z kół do dnia 18.05.2018 r.
 indywidualnych zawodników do dnia 18.05.2018 r.
Wpisowe od reprezentacji koła w kwocie 50 zł od osoby pokrywa koło łowieckie DOPIERO
po otrzymaniu faktury z ZO.
Zalecamy zarządom kół łowieckich zakup amunicji dla reprezentacji koła.
Maksymalnie uproszczone konkurencje i zasady oraz atrakcyjne warunki zawodów mają
na celu popularyzację strzelectwa myśliwskiego wśród wszystkich Kolegów Myśliwych.
Organizatorzy zapewniają:
 atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 wyróżnienia,
 puchary
 poczęstunek dla zawodników oraz osób towarzyszących,
 dodatkowe atrakcje przewidziane dla najmłodszych.

Zapraszamy wszystkich myśliwych i sympatyków
łowiectwa wraz z rodzinami!
5. Informujemy, że Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ,
biuro Zarządu Okręgowego będzie nieczynne w dniach 01 – 04 maja 2018r.

Z myśliwskim pozdrowieniem
„Darz Bór”
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie
Krzysztof Łazowski
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