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Olsztyn, dnia 20.04.2018 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o
zmianie ustawy – prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651), w załączeniu
przesyłamy okólnik nr 11/O/2018 Zarządu Głównego PZŁ.
***
Proponujemy następujący sposób przeprowadzenia na Walnym Zgromadzeniu Koła punktu
dotyczącego wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów (OZD):
1. Przewodniczący Obrad ogłasza rozpoczęcie procedury zgłaszanie kandydatów na delegatów
na OZD. Powinien jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem (art. 33d
ustawy – Prawo łowieckie) w skład m.in. OZD nie może wchodzić osoba urodzona przed 1
sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów
bezpieczeństwa państwa, o których mowa a art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN (Dz.U z
2016 r poz. 1575oraz z 2018 r. poz. 5 i 369), a kandydowanie na tę funkcję wiąże się obecnie z
konieczność złożenia oświadczenia lustracyjnego (druki oświadczeń i koperty powinien
przygotować Zarząd Koła) – zgłaszanie kandydatów trwa aż do momentu, gdy wszystkie
kandydatury zostaną zgłoszone. Po tym przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów.
2. Od każdego zgłoszonego kandydata przewodniczący odbiera oświadczenie, że wyraża on zgodę
na kandydowanie (można to uczynić również po zgłoszeniu każdej z kandydatur).
3. Przewodniczący obrad ogłasza przerwę w obradach – w przerwie tej koledzy, którzy wyrazili
zgodę na kandydowanie wypełniają oświadczenia lustracyjne lub informację o złożeniu
oświadczenia lustracyjnego zgodnie z okólnikiem nr 11/O/2018 ZG PZŁ.
4. Po wznowieniu obrad kandydaci składają oświadczenie lustracyjne w kopercie do zarządu koła
(upoważnionego członka) zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Zarząd Okręgowy PZŁ.
5. Przewodniczący zarządza powołanie komisji skrutacyjnej (jeśli nie powołano jej wcześniej).
Komisja przygotowuje i rozdaje karty do głosowania a jej przewodniczący lub przewodniczący
obrad przypomina zasady głosowania.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne!

***
Informujemy, że dnia 14.04.2018 r. Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska powołał nowego
Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Został nim Piotr Jenoch
(www.pzlolsztyn.pl).

***
W związku z planowanymi walnymi zgromadzeniami przez koła łowieckie, Zarząd Okręgowy prosi
zgodnie §173 ust. 1 Statutu PZŁ wszystkie koła o przesyłanie powiadomień o walnych
zgromadzeniach wraz z porządkiem obrad.
***
W ślad za informacją przekazaną na spotkaniu szkoleniowym Prezesów kół łowieckich
dzierżawiących obwody w Okręgu Olsztyńskim PZŁ, w załączeniu przesyłamy przykładowe pismo do
urzędu gminy w sprawie reprezentowania koła podczas szacowania szkód łowieckich. Powyższe
pismo zostało zamieszczone zaraz po spotkaniu Prezesów Kół również na stronie internetowej ZO PZŁ
w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl) w zakładce DRUKI.
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