
Łagów, dnia 07 maja 2018 r. 

 

            Na podstawie § 56 ust 1 Statutu PZŁ oraz Uchwały nr 7/05/2018 Zarządu 

Koła Łowieckiego Lis Łagów z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie zwołania i 

porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Koła 

Łowieckiego „Lis” Łagów niniejszym zawiadamia, iż w dniu 10 czerwca  2018 r. 

o godzinie 10.00 w siedzibie Koła Łowieckiego Lis „Koliba” odbędzie się 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła z następującym 

porządkiem obrad:   

  

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

4. Odczytanie i przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dn. 29.04.2018 r.  

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

7. Odwołanie Komisji Rewizyjnej  ( § 53 pkt 3 w zw. z § 167 ust 1 , wraz z uzasadnieniem w Zał. Nr 1 

do NWZ, § 58 ) 

8. Wybór Komisji Rewizyjnej  

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwolnienia ze składek do Koła Lis, po ukończeniu przez członków 

koła wieku 75 lat (§ 53 pkt 9 Statutu,  poprawka nowelizująca do Uchwały nr 2, w Zał. Nr 1 do 

porządku obrad NWZ) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nałożenia na Zarząd i Komisję Rewizyjną obowiązku publikacji 

protokołów z posiedzeń  i uchwał w systemie ewidencji „EPI” oraz na stronie internetowej Koła Lis      

(§ 67 Statutu,  poprawka nowelizująca do Uchwały nr 2, w Zał. Nr 1 do porządku obrad  NWZ) 

11. Zakończenie obrad 

12. Posiłek  

 

 

    

         



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Lis w dniu 10 czerwca 2018 roku 

 1) Na podstawie § 53 pkt 3 w zw. z § 167 ust 1 Statutu PZŁ, ZK składa wniosek o odwołanie Komisji 

Rewizyjnej w Kole Łowieckim Lis i zgodnie z § 58 Statutu, przedstawia Członkom Koła Lis 

uzasadnienie: 

       W dniu 29 kwietnia  2018 roku, w siedzibie Koła Łowieckiego Lis w Łagowie, zwołane zostało 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Lis.  W przedstawionym  członkom Koła porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia, zamieszczono sprawy należące do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej 

tj § 70 pkt 4 i 5 Statutu PZŁ, w zakresie przedstawienia członkom Koła Lis sprawozdania z wyników 

kontroli działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2017 – 2018 wraz z wnioskiem o absolutorium.             

Zgodnie z normą zawartą w przepisach statutowych, Komisja Rewizyjna ze swych czynności składa 

sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu, które to sprawozdanie zawierać ma w szczególności wyniki 

kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy Zarządu Koła za miniony rok 

gospodarczy. Wyniki kontroli, poza wskazaniem ewentualnych uchybień, muszą zawierać oceny pracy 

Zarządu Koła, a więc również mogą wskazywać sposoby naprawienia tych uchybień czy sposoby 

uniknięcia ich w przyszłości.  W ocenie Zarządu, zbyt są to ważne i doniosłe dla funkcjonowania koła 

zagadnienia, by pomijać je za sprawą  lekceważącego traktowania przez Komisję Rewizyjną.  

            W dniu Walnego Zgromadzenia członków Koła Lis, Komisja Rewizyjna nie złożyła Walnemu 

Zgromadzenia sprawozdania z działalności Zarządu a wystąpienie Przewodniczącego przed 

otwarciem obrad WZ, nie nosiło charakteru sprawozdania a jedynie oświadczenia, nie odnoszącego 

się do spraw w zakresie swoich kompetencji i w zakresie oceny pracy Zarządu. Opuszczenie obrad 

Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego oraz nieobecność pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej na obradach WZ Koła, odczytywać należy w kategoriach naruszeń przepisów Statutu  oraz 

Uchwał Walnego Zgromadzenia Koła Lis. W tym miejscu należy również przytoczyć zapis § 5 Uchwały 

Nr 2 obowiązującej w Kole Lis, o brzmieniu:   

„6. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej ewidencjonują w systemie „EPI Ewidencja”, 

dokonane czynności w ramach obowiązującego limitu roboczogodzin. Wprowadzone przez Komisję 

Rewizyjną do systemu dane, nie mogą być zmieniane przez administratora systemu ani Zarząd 

koła”. 

Powyższe oznacza, że Walne Zgromadzenie zobowiązało swój organ kontrolny do ewidencjonowania 

wykonanych czynności w  50 godzinnym limicie prac gospodarczych. Oznacza to także, że organ 

powołany przez Walne Zgromadzenie nie jest zwolniony z wykonywania prac gospodarczych. 

Powyższe zapisy uchwały nie były realizowane przez członków Komisji, a w jednym tylko przypadku. 

dokonany został jednokrotny wpis w systemie o 3 godzinnym posiedzeniu Komisji. To prowadzi do 

oczywistego wniosku o braku realizacji zadań przez członków Komisji w zakresie swoich kompetencji  

i nie wywiązywanie się  z nałożonych przez WZ obowiązków w ramach pełnionych funkcji . Podobnie 

należy też rozumieć wcześniejsze próby destrukcji obrad Walnego Zgromadzenia, pod pretekstem 

wadliwego jego zwołania, choć zgodnie z § 70 Statutu,  Komisja nie ma żadnych uprawnień i 

kompetencji w zakresie wyprzedzającego stwierdzenia ważności bądź nie, przeprowadzenia obrad 

Walnego Zgromadzenia koła. Może jedynie, w protokole z kontroli działalności ZK taki fakt zamieścić i 

przekazać go do wiadomości Walnego Zgromadzenia, którego członkowie merytorycznie ocenią 

zasadność zarzutów Komisji i ewentualnie nakażą podjąć czynności naprawcze. Niestety, Komisja 



przejęła rolę decydenta i interpretatora w zakresie ustalania wad prawnych zwoływanego Walnego 

Zgromadzenia, w oczywisty sposób próbując też wpłynąć na członków Koła w zakresie absencji  w 

obradach WZ w dniu jego zwołania. Tu należy się uznanie członkom Koła Lis za przybycie i aktywny 

udział w obradach,  w ramach poczucia odpowiedzialności za sprawy koła. Tej odpowiedzialności i 

zrozumienia zabrakło zarówno Przewodniczącemu jak i członkom Komisji Rewizyjnej, którzy pod 

pretekstem wątpliwych zarzutów nie mających nic wspólnego z właściwą oceną  pracy Zarządu, 

próbowali nie dopuścić do obrad Walnego Zgromadzenia Koła Lis i w konsekwencji nie dopuścić do 

uchwalenia budżetu koła. Brak jest też zrozumienia, dla powiadamiania i zainteresowania w sensie 

negatywnym organów okręgowych PZŁ. 

      Wobec oczywistych faktów naruszeń i braku przejawów należytego wykonywania nałożonych 

zadań w ramach kompetencji statutowych, Zarząd Koła Lis zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła o merytoryczne rozpatrzenie wniosku i zgodnie z postanowieniami  

Statutu odwołanie Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie.  

2) W Uchwale nr 2 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Lis w Łagowie z dnia 29.04.2018 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

a. w § 14 po pkt 1 dodaje się lit. a) w brzmieniu: 

„a) zobowiązuje się Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Koła Lis do publikacji protokołów z 

posiedzeń i uchwał  w systemie „EPI” oraz na stronie internetowej koła.”  

b. w § 14 po pkt 2 dodaje się lit. a) w brzmieniu: 

 „a) zwalnia się ze składek do Koła Lis członków koła po ukończeniu 75 roku życia. 

 


