
        Tomaszów  Ma.  11.02.2017 

 

 

      UCHWAŁA  PROGRAMOWA   

      WALNEGO  ZEBRANIA  SPRAWOZDAWCZEGO  ODDZIAŁU 
     TOMASZÓW  MAZOWIECKI  Z  DNIA  11.02.2017 

 

1.     Walne  Zebranie  Delegatów  Oddziału  Tomaszów  Maz.  po     
 wysłuchaniu  złożonych  sprawozdań  za  okres  działalności  oddziału  w  roku  
2016  i  przeprowadzonej  dyskusji  -   postanawia  przyjąć  złożone  
sprawozdania  . 

2.    Walne  Zebranie  Delegatów  Oddziału   na  wniosek  przewodniczącego  
Komisji  Rewizyjnej  udziela  pełne  absolutorium   Zarządowi  Oddziału  za  
działalność  w  2016  roku.          
    

3. Działalność  statutowa: 
 -  przyjąć  zatwierdzony  plan  lotów  gołębi  starych  i  młodych  do     
    realizacji  w  2017  r. 
-  przyjąć  do  realizacji  budżet  finansowy  na  2017  r. 

4.      Dla  zapewnienia  pełnej  i  prawidłowej  działalności  finansowej 
     oddziału  w  2017  roku  ustala  się: 

       -  składkę  członkowską   45,00  zł  rocznie 
       -  składkę  administracyjną   75,00  zł.  rocznie  /  bez  zwolńenia  z  opłat/ 
       -   wpisowe  dla  nowego  członka  50,00  zł. 
       -  cena  obrączki  rodowej  zamówionej   w  wys.     1,00  zł./szt 
       -  cena  obrączki  nie  zamówionej  / dodatkowej /  1,50  zł./szt 
       -  pobrać  składkę  lotową  od  gołębia  starego  wg.  spisu  4,00  zł./szt 
       -  pobrać  składkę  lotową  od  gołębia  młodego  w  wys.    2,00  zł/szt. 
       -  przydzielić  nowo wstępującemu  50 szt. obrączek  rodowych . 
       -  ustalono  cenę  obrączki  gumowej  w  wys.  0,20  zł. /szt.  
 



Delegaci  w  głosowaniu  jawnym  w/w  ustalenia  budżetu  finansowego  
przyjęli  jednogłośnie  -  do  realizacji  w  2017r. 
   
    5.     W/w  wymienione  opłaty  dotyczące  gołębi  starych  należy  uregulować  
jednorazowo  przy  składaniu  spisów   do  dnia  09.04.2017 – natomiast  opłaty  
za  gołębie  młode  do  dnia  31.07.2017  wraz  ze  spisami  gołębi  młodych. 
 

6.  Opłaty  wniesione  przez  członków  oddziału  są  przeznaczone   na 
prowadzenie  działalności  statutowej  związku .  Różnica  w  cenie 0,50  zł. z  
obrączki  dodatkowej  będzie  przeznaczona  na  remont  koszy  dla  gołębi  i 
transportu  samochodowego.   

7. Delegaci  w  głosowaniu  jawnym  przyjęli   plan  lotów  gołębi  dorosłych  
z  kierunku  zachodniego,  odrzucono  kierunek  północno - zachodni. 

8.  Delegaci  w  głosowaniu  jawnym  przyjęli  współzawodnictwo  lotowe  
na  2017  rok  i  tak: 

-  kat  „0”  z  całości  gołębi  na  spisie  punkty  dla  hodowcy  będą   
             naliczane  w  lotach  krajowych  pierwsze      5  gołębi 
                        w  lotach  do  kat. C  /500 km/      4  gołębie 
                                 w  lotach  do  kat .  M  /700km /  3  gołębie 
-  kat. A,B,C i M  zaliczanych  do  GMP  -  MP  i  Intermistrzostwa     
           wg.  spisu  50  szt.  naliczanie  będzie  zgodnie z regulaminem    
           Zarządu  Głównego   /  ogólnopolskim  / 
-  kat.  Super Mistrz  naliczanie  wg.  zajętego  przez  hodowcę    
            miejsca  w   pierwszej  trójce  gołębi  starych  i  młodych  z   
            największą  ilością  punktów. 

    
9. Spisy  gołębi  dorosłych  należy złożyć  u  sekretarza  oddziału  do  09.04.2017 

/  do  kat.  „O”  w  2  egzemplażach 
/  do  kat.  sportowych  A, B, C i M  do  GMP  -  MP  i  Inrmtermistrzostwa   w         
    3   egzemplarzach .  
/   spisy  gołębi  młodych  j. w.  do  dn.31.07.2017  w  3  egzemplażach 
 Przy  spisach  gołębi  należy  przedłożyć  karty  własności , a  w  szczególności  
na  gołębie  z  innym  nr. oddziału  niż  0276.  Spisy  muszą  posiadać  
pieczątkę  lekarza  weterynarii  lub  zaświadczenie  o  szczepieniu  gołębi. 
Każdy  gołąb  musi  posiadać  nr.  telefonu  na  obrączce  kontrolnej 



 
10.   Skarbnicy  sekcji  są  zobowiązani  do  przyjmowania  wpłat -  w  pierwszej   

  kolejności  składki  członkowsko-administracyjnej,  a  później  składki    
  lotowej  wg.  ilości  gołębi  umieszczonych  w  spisie . 
  Każdy  hodowca  za  dokonane  wpłaty  musi  otrzymać  pokwitowanie. 

 
11.    Decyzją  delegatów  jest  zwolnienie  z  opłat  honorowego  członka  

oddziału  kol.  Stanisława  Żerka  z  sekcji  Wolbórz 
 

12.    Do  dnia  30.04.2017  wszyscy  sekretarze  sekcji  złożą  do  sekretariatu  
oddziału  wykaz  członków  aktualnie  przynależnych  do   PZHGP. 

      Jednocześnie  zobowiązuje  się  do  składania  przez  skarbników  sekcji       
      rozdzielnika  obrączek  rodowych   zamówionych  i  dodatkowych  po      
      zakończenej   sprzedaży  z  nr. telefonu  hodowcy. 
 
13.    Niniejsza  uchwała  jest  sporządzona  w  5  egzemplażach  i  jednocześnie 

dokumentem   do  przestrzegania  przez  wszystkich  hodowców  w  oddziale  
Tomaszów  Maz.  w  2017  roku.   

 
 
otrzymują:  po  1  egz.  sekcje  w  terenie 
                             1  egz.  w  aktach 

 
 

Komisja  Uchwał  i  Wniosków 
 

1.   Andryśkiewicz  Krzysztof przewodniczący     ……………………………….                 
 
2.   Koper  Mirosław   członek  ………………………………… 

 
3.   Pawłowski  Paweł  członek  ………………………………… 

 
  


