Uchwała nr 8/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Ostoja”
z dnia 26 maja 2019 roku

Na podstawie § 24 ust.1, § 25 ust. 1, 2, 3 oraz § 56 ust.2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego z dnia
16 lutego 2019 roku Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Ostoja” określa zasady
przyjmowania kandydatów na członków Koła Łowieckiego „Ostoja” w Jeleniej Górze.
§1
Ustala się wysokość wpisowego do Koła Łowieckiego „Ostoja” równą dziesięciokrotności rocznej
składki do PZŁ. Wpisowe wpłacana jest wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek Koła
Łowieckiego „Ostoja”.
§2
Zarząd Koła podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Koła w terminie 90 dni
od dnia otrzymania deklaracji wraz z kompletem załączników oraz wpływu wpisowego na rachunek
bankowy. Bieg terminu liczy się od chwili otrzymania pełnego kompletu dokumentów i wpisowego.
Dokumenty niekompletne zwracane są zainteresowanemu bez rozpatrywania po upływie 90 dni od
ich wpływu.
§3
Zarząd Koła zaprasza zainteresowanego na swoje posiedzenie, najbliższe po otrzymaniu kompletu
dokumentów, celem przeprowadzenia rozmowy z zainteresowanym. Niestawienie się
zainteresowanego nie wstrzymuje biegu terminu, o którym mowa w § 2, a deklaracja rozpatrywana
jest bez przeprowadzenia rozmowy z zainteresowanym.
§4
Zarząd Koła Łowieckiego „Ostoja” wedle swojego uznania może zwrócić się do zainteresowanego z
wnioskiem o dołączenie do deklaracji opinii z poprzedniego koła/kół, do których zainteresowany
należał lub właściwego Zarządu Okręgowego w przypadku myśliwego niezrzeszonego w kole.
Niezłożenie wnioskowanej opinii nie wstrzymuje biegu terminu, o którym mowa w § 2, a deklaracja
rozpatrywana jest bez wnioskowanych opinii. Wymóg złożenia opinii nie dotyczy myśliwych
nowowstępujących po stażu myśliwskim.
§5
Wpłacone wpisowe przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym do czasu
podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. W przypadku uchwały odmawiającej przyjęcia
zainteresowanego w poczet członków Koła wpisowe zwracane jest niezwłocznie, ale nie dłużej niż 14

dni od podjęcia uchwały na ten sam rachunek bankowy, z którego przelew przyszedł.
Zainteresowanemu nie przysługują roszczenia co odsetek od zwróconego wpisowego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Anglart – prezes Zarządu

