Toruń, dnia 11.03.2014 r.
L.dz. 164/2014

OKÓLNIK NR 3/2014

1.
Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2006 ZG PZŁ z 11 maja 2006 roku w sprawie terminów
oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni, jeleni-sika, danieli, rogaczy oraz muflonów Zarząd
Okręgowy PZŁ w Toruniu prosi niżej powołane składy oceniające prawidłowość odstrzału
samców zwierzyny płowej do dokonania oceny poroży jeleni i danieli w niżej podanych
terminach. Karty oceny należy dostarczyć do ZO PZŁ najpóźniej do 30.04.2014 roku.
Przewodniczących zespołów prosimy o powiadomienie swoich członków zespołu.
W załączeniu przesyłamy arkusz oceny prawidłowości odstrzału – zał. nr 1.
Przypominamy, że po dokonaniu oceny na punkty czerwony i niebieski, należy żuchwę
trofeum oznakować i zdeponować w ZO PZŁ Toruń.
Nadleśnictwo Brodnica
Przewodniczący
Członkowie

kol. Henryk Kapusta
kol. Grzegorz Karolak
kol. Kazimierz Szymański
kol. Kazimierz Kapuściński
kol. Michał Musierowicz
kol. Dariusz Gnaciński
kol. Roman Pytlasiński
kol. Hubert Malina
Termin: 18.04.2014 r. godz. 13:00-15:00 miejsce: Nadleśnictwo Brodnica
Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Brodnica oraz dodatkowo KŁ
„Sokół” Świedziebnia
Nadleśnictwo Jamy
Przewodniczący
Członkowie

kol. Tadeusz Susek
kol. Tadeusz Kempa
kol. Krzysztof Pilewski
kol. Krzysztof Kopczyński
Termin: 18.04.2014 r. o godz. 14:00-15:30 miejsce: Nadleśnictwo Jamy
Udział biorą KŁ zatwierdzające plany łowieckie w Nadleśnictwie Jamy
KŁ „Ponowa” Toruń
Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń
Przewodniczący
Członkowie

Termin: 18.04.2014 r. w godz. 13:00-15:00
miejsce: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń /Konstancjewo/

kol. Jerzy Hermanowski
kol. Piotr Beszterda
kol. Marek Linetty
kol. Józef Warzała

oraz

dodatkowo

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń.
Nadleśnictwo Dobrzejewice
Przewodniczący
Członkowie

kol. Jerzy Pieczewski
kol. Grzegorz Karpik
kol. Tomasz Szymaniak
Termin: 18.04.2014 r. godz. 10:00-11:00 miejsce: Nadleśnictwo Dobrzejewice
Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Dobrzejewice.
Nadleśnictwo Toruń
Przewodniczący
Członkowie

kol. Ryszard Wiesiołek
kol. Jarosław Romanowski
kol. Piotr Karpiński
Termin: 18.04.2014 r. w godz. 9:00-11;00, miejsce: Nadleśnictwo Toruń
Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Toruń.
Nadleśnictwo Gniewkowo
Przewodniczący
Członkowie

kol. Stanisław Słomiński
kol. Jerzy Najdek
kol. Kazimierz Stępski

Termin: 18.04.2014 r. w godz. 10.00-12.00
miejsce: siedziba WKŁ 260 „Odyniec” ul. Okólna
Udział bierze WKŁ 260 „Odyniec” Toruń
Nadleśnictwo Cierpiszewo
Przewodniczący
Członkowie

kol. Krzysztof Majbrodzki
kol. Bronisław Krywionek
kol. Karol Zarembski
Termin: 18.04.2014 r. godz. 9:00-10:00, miejsce: ZO PZŁ Toruń
Udział bierze KŁ „Tur” Toruń ob. łowiecki nr 166
Chełmno
Przewodniczący
Członkowie

kol. Henryk Krzywdziński
kol. Tomasz Susek
kol. Marek Droszcz
Termin : 18.04.2014 r. godz. 8:00-9:00 miejsce: Leśnictwo Chełmno u kol. T. Suska
Udział biorą KŁ powiatu chełmińskiego

2.
Przesyłamy druki ŁOW-1 z załącznikiem dotyczącym kłusownictwa. Druki prosimy
wypełnić komputerowo lub na maszynie do pisania i odesłać w nie przekraczalnym terminie
do 20.04.2014 r. zał. nr 2 i nr 3.
3.
Wzorem lat ubiegłych przesyłamy załącznikiem nr 4 plan treningów kół łowieckich
rejonu toruńskiego, w pozostałych rejonach terminy treningów należy uzgodnić
z dysponentami strzelnic.
4.
ZO PZŁ w Toruniu ustala termin złożenia sprawozdań finansowych kół łowickich
(sporządzone na dzień 31.03.2014 r.) do dnia 30 czerwca br. Sprawozdanie należy
opracować w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie zasad rachunkowości (Dz.U.Nr.
121/94 pozycja 591 z późniejszymi zmianami) druk w załączeniu.
5.
Opłata od kół z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego nie uległa zmianie
i wynosi 0,17 zł od 1h, termin zapłaty 30.06.2014 r. Noty księgowe nie będą wystawiane.
6.
Prosimy Zarządy Kół łowieckich o pilne przekazanie swoim członkom, którzy mają
uprawnienia „instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego”, iż dnia 19 kwietnia br. na
strzelnicy ZO PZL Toruń/Glinki o godz. 17:00 odbędzie się szkolenie z zakresu zmian

wprowadzonych do prawideł strzelań myśliwskich. Obecność wszystkich mających ww.
uprawnienia obowiązkowa.
7.
W nawiązaniu do informacji przekazanych, na naradzie łowczych kół łowieckich w dn.
25.02.2014 r., przez przedstawiciela firmy brokerskiej MODUS, a dotyczących
przystępowania kół łowieckich do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez zwierzynę
w płodach uprawach rolnych, ZO PZŁ w Toruniu informuje, iż termin złożenia deklaracji
przystąpienia do ubezpieczenia i opłacenia I raty składki został przedłużony do dnia
31.03.2014. Przesunięciu ulega także termin opłacenia II raty tj. do 31.05.2014 r.
Szczegółowe informacje dostępne w ZO PZŁ Toruń lub na stronie internetowej ZG PZŁ
w Warszawie w zakładce „Ubezpieczenia”.
8.
Prosimy o przekazanie do ZO PZŁ w Toruniu informacji czy Zarządy Kół łowieckich
mają wiedzę o osobach, które utraciły członkostwo w PZŁ, a nadal posiadają pozwolenie
i broń myśliwską.

Darz Bór

/-/ Jerzy Hermanowski

