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UCHWAŁA IV OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZŁ W ELBLĄGU 

PODJĘTA 10 LIPCA 2015 ROKU. 

IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Elblągu po wysłuchaniu sprawozdań, 

wniosków jakie wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków oraz dyskusji prowadzonej 

podczas obrad podjął uchwałę o następującej treści: 

1. IV Okręgowy Zjazd delegatów PZŁ pozytywnie ocenia pracę i działalność 

Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i jej organów wykonawczych w okresie 

mijającej pięcioletniej kadencji i postanawia przyjąć złożone sprawozdanie za okres 

od 16 lipca 2010 roku do 10 lipca 2015 roku. Zjazd wyraża jednocześnie 

podziękowanie za aktywna działalność organizacyjną członkom ustępujących władz i 

organów Polskiego Związku Łowieckiego naszego okręgu. 

2. Okręgowy Zjazd Delegatów w pełni solidaryzuje się i popiera władze centralne 

naszego zrzeszenia w pracach eksperckich przy nowelizacji Ustawy Prawo 

Łowieckie. 

3. Okręgowy Zjazd Delegatów wyraża podziękowanie dyrektorom RDLP w Gdańsku i 

Olsztynie oraz Nadleśniczym i pracownikom organów terenowych Lasów 

Państwowych za konstruktywną współpracę w prowadzeniu gospodarki łowieckiej w 

okręgu elbląskim.  

4. Okręgowy Zjazd Delegatów postanawia utrzymać funkcjonowanie Okręgowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Rozwoju Zwierzyny Drobnej na dotychczasowych 

zasadach. 

5. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje władze okręgu aby w prowadzonej 

działalności szkoleniowej w nowej kadencji przewidzieć szkolenie osób funkcyjnych 

kół łowieckich dot. działalności kół po nowelizacjach ustawy Prawo Łowieckie, zasad 

kategoryzacji obwodów łowieckich, inwentaryzacji zwierzyny i szacowania szkód 

łowieckich. 

6. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje władze okręgowe do kontynuowania 

szerokiej współpracy z młodzieżą szkolną okręgu elbląskiego poprzez min. 

organizowanie olimpiad wiedzy przyrodniczo-łowieckiej, konkursów tematycznych i 

innych form bezpośredniej współpracy kół łowieckich ze szkołami. 

7. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje władze okręgu do podjęcia działań 

mających na celu utrzymanie w dobrym stanie użytkowym ośrodka szkolenia psów 

myśliwskich, szczególnie zagrody dziczej, uznanej za jeden z najlepszych tego typu 

obiektów w regionie. 
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8. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Zarządy Kół Łowieckich do szerszego 

rozpropagowania myśliwskiego strzelectwa sportowego poprzez organizację 

wewnętrznych zawodów strzeleckich, podczas których wyłaniane będą reprezentacje 

kół na mistrzostwa okręgowe. Do rywalizacji strzeleckich włączyć również „Diany”. 

9. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Elbląską Okręgową Radę Łowiecką do 

powołania w okręgu „Klubu Seniora” oraz opracowania programu działania takiego 

klubu.  

10. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje władze wszystkich szczebli w okręgu 

(Elbląską Okręgową Radę Łowiecka, Zarząd Okręgowy, Zarządy Kół Łowieckich w 

okręgu) do zintensyfikowania współpracy z przedstawicielami Lasów Państwowych. 

11. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Elbląską Okręgową Radę Łowiecką do 

złożenia na kolejnym V Zjeździe Delegatów wraz ze sprawozdaniem z działalności 

Rady, skróconego sprawozdania z realizacji budżetu w okręgu za lata 2015-2020. 

Sprawozdanie ma obejmować wpływy, wydatki i saldo na koniec kadencji. Jako 

koniec kadencji przyjęte do sprawozdania rozumie się miesiąc poprzedzający, 

miesiąc w którym odbywać się będzie V Zjazd Delegatów.   

 

 

Sekretarz                    Przewodniczący  

   Grzegorz ORŁOWSKI                           Jan KANTYPOWICZ 


