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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za sezon 2021/22 

Na Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Oszczep” w Szczecinku 

Zwołane w dniu 10.09.2022 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej w sezonie 2021/22: 

Przewodniczący:  
Maciej Kowalczyk  
Członkowie Komisji:  
Maciej Depczyk  
Gabriel Korwel  
Krzysztof Krzyżanowski  
Tomasz Tuchowski  

 
Podział kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu przyjęty na podstawie 

statutu  PZŁ i uchwały WZ z dnia 20.04.2008 r. : 

• Prezes – Wojciech Jachowski jest odpowiedzialny za kierowanie bieżącą 

działalnością,  reprezentowanie Koła na zewnątrz, kierowanie pracą poszczególnych członków 

Zarządu. Prezes również zwoływał i przewodniczył posiedzeniom Zarządu.  

• Vice Prezes – Andrzej Lenio jest odpowiedzialny za organizowanie  
i realizowanie prac związanych z uprawami rolnymi prowadzonymi przez Koło i składaniem 

wniosków  o dotacje do ARiMR.  
•  Łowczy – Grzegorz Majkowski jest odpowiedzialny za organizację gospodarki 

łowieckiej,  organizację polowań, opracowywanie wniosków do planów łowieckich i prowadzenie 

dokumentacji  łowieckiej. Łowczy ponadto prowadził nadzór nad czynnościami związanymi ze 

szkodami łowieckimi w uprawach rolnych. Łowczy jest odpowiedzialny podczas nieobecności 

prezesa do zwoływania i  prowadzenia posiedzeń Zarządu Koła.  
•  Vice łowczy – Jerzy Kornas posiada prawa i obowiązki łowczego na terenie obwodu 95.  

•  Skarbnik – Kamil Reszke przy pomocy księgowej prowadzi rachunkowość koła, ściąga  składki 

i opłaty na rzecz Koła i Zrzeszenia, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu 

oraz  prowadzi dokumentację finansowo-księgową.  
• Sekretarz – Jarosław Harasym sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu, 

prowadzi  dokumentacje z Walnych Zgromadzeń, rejestr uchwał podejmowanych przez Walne 

Zgromadzenia i  Zarząd Koła oraz sprawy związane z biurem i administracją Koła jak i bieżącą 

korespondencją.  

I. 
SCHEMAT PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 

  

Praca Komisji była skierowana na kontrolę gospodarczej oraz statutowej działalności 

Zarządu Koła. W tym sezonie Przewodniczący KR zrezygnował z przydziału konkretnych 

tematów kontroli konkretnym członkom KR. Przedstawił natomiast tematy, które będą 

kontrolowane (zgodnie z zapisami Statutu PZŁ), a poszczególni przedstawiciele KR zgłaszali 

chęć wykonania kontroli.  

II. 
WSPÓŁPRACA KOMISJI REWIZYJNEJ Z ZARZĄDEM 
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Przedstawiciele KR byli zapraszani na 7 z 8 posiedzeń Zarządu Koła, z czego brali udział 

w 4 posiedzeniach. Oprócz tego KR spotkała się w większościowym składzie dn. 14.06.2022 oraz 

06.09.2022.  

III. 
PRZEPROWADZONE KONTROLE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

Komisja Rewizyjna dokonała w różnych terminach czynności kontrolnych, podczas 

których sprawdzeniu poddano część zdarzeń i dokumentacji dotyczących działalności Zarządu. 

Z  przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały sporządzone protokoły (oryginały protokołów 

do wglądu u przewodniczącego KR). W niektórych przypadkach kontrole zostały przeprowadzone 

w formie ustnej. Każda kontrola była przeprowadzana w obecności członka Zarządu. Komisja 

Rewizyjna stwierdziła że w ciągu okresu sprawozdawczego żaden z członków koła nie skorzystał 

z  możliwości wglądu w dokumentację koła. Wyniki poszczególnych kontroli przedstawiano 

Zarządowi w celu uzyskania wyjaśnień. 

  

 

1. Gospodarka rolna. 

 

Kontroli podlegały prace Vice Prezesa ds. rolnych Andrzeja Lenio. Skontrolowano m. in.: 

a) Prace związane z wykonania siewu poplonów na terenie obw. 95 (Jeziorki, Nizinne oraz 

Cmentarz) – kontrola została przeprowadzona w dniu 03.09.2021. W wyniku kontroli stwierdzono, 

iż została wysiana mieszanka gorczyca (3 kg/ha), rzepak ozimy (10 kg/ha) oraz pszenżyto ozime 

(70 kg/ha). Siew międzyplonów był wykonany sprzętem KŁ. 

b) Wschody posianych międzyplonów na terenie obw. 274. W dniu 05.10.2021 r. skontrolowano 8 

działek ewidencyjnych. Na 6 działkach wykazano równomierne wschody mieszanki (gorczyca, 

rzepak, pszenżyto) o dobrej jakości. Jedynie na działkach nr 4317/1 oraz 4272/1 wschody były 

zauważalnie słabsze. Należy jednak nadmienić, iż na każdej z kontrolowanych upraw była 

widoczna silna presja ze strony zwierzyny, co ewidentnie wskazuje na zasadność prowadzenia 

międzyplonów. 

c) Prace związane z koszeniem łąk na obw. 95 – prace były wykonywane sprzętem KŁ i zostały 

wykonane w terminie. 

d) Kontrola dokumentacji związanej z działalnością rolną. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że prowadzony jest rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub 

działalności ekologicznej – rejestr ten został odtworzony na nowo za 3 ostatnie sezony przez 

Prezesa i Vice Prezesa. W rejestrze tym notowane są terminy prac: siewu wiosennego, zbioru, 

siewu międzyplonu – dla gruntów ornych; koszenie i zbiór biomasy dla łąk. Adnotacje w 

przedmiotowym rejestrze dotyczyły: 

-  wiosennego siewu mieszanki zbożowej (obw. 274) oraz gryki, łubinu i owsa (obw. 95); 

- jesiennego siewu międzyplonów; 

Zaoranie międzyplonów miało miejsce jedynie na obw. 274. Na terenie obw. 95 v-ce Prezes 

zaplanował zaoranie dopiero przed siewem plonu głównego. 

Skontrolowano również wniosek o przyznanie płatności obszarowej. Wniosek został złożony w 

terminie tj. 15.06.2021 (termin na rok 2021 upływał 17.06). 

 

 

WNIOSKI: 

Praca Vice Prezesa ds. rolnych zasługuje na zdecydowaną pochwałę. Vice Prezes 

prowadził prace związane z gospodarką rolną z pełnym zaangażowaniem i determinacją. Prace, 

zakup materiału siewnego oraz prowadzenie dokumentacji są wykonywane w sposób czytelny 

oraz transparentny. Przypominamy, że sezon 2021/22 był pierwszym sezonem kol. Andrzeja w 

roli Vice Prezesa ds. rolnych. 
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2. Zagospodarowanie łowieckie. 

 

Kontroli podlegały prace Łowczego Grzegorza Majkowskiego (w odniesieniu do obwodów 

95 oraz 274) oraz Vice Łowczego Jerzego Kornasa (w odniesieniu do obwodu 95). 

Skontrolowano m. in.: 

 

a) Zagospodarowanie łowieckie (uprawa pasów zaporowych, poletek, stan lizawek, 

budowa urządzeń łowieckich). 

 

W sezonie 2021/22 nęciska były utrzymywane jedynie na terenie obw. 274. Na obwodzie 95 

stan nęcisk był zatrważająco zły – ani razu nie została tam wysypana żadna karma. W sezonie 

2021/22 zakupiona została kukurydza w 4 terminach. Potwierdzają to faktury: 

- FV z dn. 27.04.21 – kukurydza 2,4 t na kwotę 2 016 zł; opis faktury – zakup kukurydzy na 

obw. 274, ochrona pól przed szkodami; 

- FV z dn. 08.10.21 – kukurydza 1,4 t na kwotę 1 778 zł; opis faktury – zakup kukurydzy na 

obw. 274 w związku z walką z ASF; 

- FV z dn. 12.01.22 – kukurydza mokra 5,72 t na kwotę 2 102 zł; opis faktury – na nęcenie 

dzików ASF; 

- FV z dn. 25.02.22 – kukurydza mokra 8,22 t na kwotę 1 294 zł; opis faktury kukurydza na 

pasy obw. 274; 

 

 Z wyjaśnień Łowczego wynika, iż taki stan rzeczy jest zdeterminowany tym, że na terenie 

Polski obowiązuje zakaz corocznego dokarmiania dzików – wynika to z zapisów Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń 

wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej 

zwalczanie". Jednocześnie Łowczy wyjaśnił, iż nęcenie (nie dokarmianie) dzików na nęciskach na 

obw. 274 wynikało z faktu, iż Minister Klimatu i Środowiska nałożył na koła z terenu powiatu 

człuchowskiego dodatkowy odstrzał dzików sanitarnych. Wynika to z pisma Ministra Klimatu i 

Środowiska z dn. 17.09.2021 (zn. Spr. DLŁ-WŁ.055.43.2021.ABR). W związku z tym na terenie 

obwodu 274 należało wykonać odstrzał planowy, sanitarny oraz tzw. „ministerialny” (dodatkowa 

pula sanitarnych). Dodatkowo wyjaśnił, iż nęcenie dzików jest dopuszczalne do stosowania 

zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn 07.12.2020 r. (zn. Spr. 

ZG.Ł.074.31.2020) w ilości 10 kg karmy  / 1 km
2
 obwodu łowieckiego / miesiąc.  

W związku z realnym zagrożeniem niewykonania odstrzału dzików (RPŁ i sanitarne) na 

terenie obw. 274 podjął decyzję o zakupie kukurydzy i nęceniu dzików. Natomiast na terenie 

obwodu 95 zagrożenia takiego nie widział. 

 

Stan lizawek był kontrolowany na bieżąco. Po zwróceniu uwagi na fakt, iż lizawki są puste 

Łowczy i Vice Łowczy uzupełnili lizawki. 

 

 
b) Ewidencja wpisów oraz wystawianych upoważnień do wykonywania polowania. 

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż oddawane oryginały odstrzałów nie są poprawnie 

uzupełniane przez myśliwych. Jak co roku powtarzają się sytuacje, gdzie na odstrzałach brakuje 

adnotacji dotyczących miejsca pozyskania zwierzyny, przeznaczenia tuszy, numerów WZ w 

przypadku brania tuszy na użytek własny, numerów znaczników w przypadku oddawania tuszy 

do punktu skupu oraz opisu formy poroża. Niestety źle uzupełnione oryginały odstrzałów dotyczą 

co roku tych samych myśliwych. Zdarzają się również przypadki, gdy źle wypełniony oryginał 

upoważnienia dotyczy zapraszanych gości. Łowczowie powinni zwracać na to uwagę i nie 

przyjmować oryginałów upoważnień w przypadku ich nierzetelnego wypełniania, co byłoby 

równoznaczne z nieotrzymaniem przez myśliwego kolejnego odstrzału. 
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Komisja Rewizyjna wnioskuje również o to, aby łowczowie wystawiali odstrzały we 

wzajemnym porozumieniu. W ciągu sezonu 2021/2022 miały miejsce sytuacje, że myśliwy 

zwracał się z prośbą do Vice Łowczego o wystawienie odstrzału na obw. 95. Vice Łowczy po 

dokonaniu analizy wykonania planu oraz ilości sztuk pozyskanych przez tego myśliwego nie 

zgadzał się na wystawienie odstrzału. Po odmowie ze strony Vice Łowczego myśliwy zwracał się 

do Łowczego, który bez najmniejszych problemów takowy odstrzał wystawiał (odstrzał dotyczył 

łań oraz cielaków). W mniemaniu Komisji Rewizyjnej jest to podważanie autorytetu Vice 

Łowczego, który organizuje prowadzenie gospodarki łowieckiej na obw. 95. 

 

 

c) Nadzór nad czynnościami związanymi ze szkodami łowieckimi w uprawach rolnych. 

 

Zarówno Łowczy na terenie obw. 274 jak i Vice Łowczy na terenie obw. 95 reagowali w 

odpowiednim czasie na powstające szkody w uprawach rolnych. Najbardziej newralgiczne 

uprawy były zabezpieczane siatką, sznurami hukowymi oraz repelentami zapachowymi. 

Dodatkowo na terenie obw. 95 zatrudniony był stróż.   

Niemniej jednak nie udało się uchronić w stu procentach wszystkich upraw. Łączna suma 

odszkodowań wypłaconych rolnikom w sezonie 2021/22 wyniosła 206 000,-. Jak co roku ciężko 

było nakłonić myśliwych do pomocy (szczególnie Vice Łowczemu) w ochronie pól przed 

szkodami. Na wyróżnienie w tym aspekcie zasługują kol. Przemysław Koniarski, Sebastian 

Ozimek, Oskar Ozimek (stażysta), Arkadiusz Czerw, Karol Zielski, Stanisław Zielski, Paweł 

Soroczyński, Mariola Kornas, Zbigniew Nowakowski, Lech Ciszek, Mariusz Kowalczyk, Dariusz 

Kajtanowski, Robert Kreft, Gabriel Korwel. Są to jednak nazwiska, które powtarzają się corocznie, 

a przypominam, że koło liczy 63 członków. 

 

d) Organizacja polowań komercyjnych. 

 

W sezonie 2021/22 zorganizowano: 

- 1 polowanie na rogacze (obw. 274); 

- 3 polowania na byki (2 na obw. 95, 1 na obw. 274); 

- 2 polowania zbiorowe (5 dni na obw. 95, 1 dzień na obw. 274); 

 

Dzięki zaangażowaniu Łowczego oraz Vice Łowczego, jak i również pomocy innych członków 

Koła, polowania dewizowe wygenerowały przychód w wysokości 316 527,- . Jest to po dotacjach 

unijnych drugi co do wielkości przychód w sezonie 2021/22.  

 

WNIOSKI: 

Praca Łowczego oraz Vice Łowczego była wykonywana z pełnym zaangażowaniem. Czasami 

jednak brakowało między Nimi komunikacji. Niemniej jednak, należy Im oddać, iż dzięki Ich pracy 

Koło wykonało plan odstrzałów (zarówno z RPŁ jak i dzików sanitarnych). Dzięki Ich staraniom 

pola rolników zostały uchronione przed jeszcze większymi szkodami. Obaj Łowczowie bardzo 

dużo uwagi musieli wkładać w prowadzenie dokumentacji w związku ze zwalczaniem ASF.  

 

3. Sekretariat 

Kontroli podlegały prace Sekretarza Jarosława Harasyma. 

a) Przekazywanie informacji Członkom Koła.  

Sekretarz kol. Jarosław Harasym przekazuje ważne informacje dotyczące spraw Koła 

na bieżąco  w formie elektronicznej. Dokumentacja prowadzona jest w sposób czytelny, gdzie 

dokumenty są właściwie oznaczone i podpisane. Ważne informacje szczególnie te  doczytacie 

polowań są umieszczane w książce elektronicznej. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 

2022 zostały  wysłane wszystkim członkom. 
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b) Protokoły posiedzeń Zarządu.  

 

Sprawozdania są prowadzone na bieżąco oraz zatwierdzane przez wymaganą ilość 

członków Zarządu. Po analizie protokołów wynika, iż w sezonie 2021/22 odbyło się 8 posiedzeń 

Zarządu tj. 28.05.2021, 23.07.2021, 21.08.2021, 29.09.2021, 23.11.2021, 20.01.2021 oraz 

12.03.2021. 

 

c) Ewidencja korespondencji. 

 

Korespondencja przychodząca i wychodząca jest rejestrowana w dzienniku 

korespondencji  chronologicznie i na bieżąco z datą i sygnaturą sprawy.  

 

d) Ewidencja członków koła. 
 

W trakcie kontroli sekretariatu dokonano również sprawdzenia kart ewidencyjnych i oświadczeń 

RODO członków KŁ – stan osobowy 63 osób, w tym brak karty ewidencyjnych i oświadczeń 

RODO 4 kolegów. 

 

WNIOSKI: 

Sekretarz wykonywał swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i skrupulatnością, do czego zdążył 

już Nas, członków Koła przyzwyczaić. Jednakże na zwrócenie uwagi zasługuje fakt, iż w sezonie 

2021/22 były jedynie 3 okólniki wysłane do członków Koła. W mniemaniu Komisji Rewizyjnej 

członkowie powinni być informowani na bieżąco o poczynaniach Zarządu. 

 

4. Dokumentacja finansowa oraz działalność Skarbnika. 

 

 

Kontroli podlegały prace Skarbnika Kamila Reszke. Skontrolowano wszystkie faktury kosztowe. 

Sto procent tych faktur jest opisana i podpisana przez min. 2 członków Zarządu. Dodatkowo 

księgowa prowadzi rejestr wyciągów bankowych, który obejmuje wszystkie miesiące sezonu 

2021/22.  

Skarbnik czuwał nad prawidłowym wykonaniem budżetu – co potwierdza Preliminarz. 

Komisja Rewizyjna po wielokrotnych prośbach w trakcie sezonu, otrzymała od Skarbnika stan 

kasy Koła w dniu 07.09.2022 r.. Znajdują się w nim informacje dotyczące wpłat i wypłat z kasy od 

dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2022. 

Skarbnik niestety nie kontrolował na bieżąco ściągania zobowiązań i należności wobec Koła i 

Zrzeszenia – kilku członków Koła pomimo zapytań nie otrzymywało informacji na temat swoich 

rozliczeń względem Koła, bądź otrzymywało je ze znacznym opóźnieniem. W mniemaniu Komisji 

Rewizyjnej bieżące rozliczenia względem Koła powinny być zamieszczone w EPI – przysporzy to 

mniej zamieszania w przepływie informacji. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej Skarbnik powinien przygotowywać na posiedzenia Zarządu bieżący 

wyciąg z konta, aby wszyscy jego członkowie mieli aktualny obraz sytuacji finansowej Koła (na 

bieżąco monitorowane przychody i rozchody).  

 

WNIOSKI: 

Skarbnik Kamil Reszke angażował się w wykonywanie swoich obowiązków. Płynnie 

współpracował z księgową Koła. 
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5. Praca Prezesa i Zarządu koła. 

 

Kontroli podlegały prace Prezesa Wojciecha Jachowskiego 

a) Zebrania i praca Zarządu Koła  

Zarząd Koła przez cały sezon 2021/22 pracował w pełnym, 6-cio osobowym składzie. W tym 
czasie Prezes zwołał 8 zebrań Zarządu, którym przewodniczył. Zebrania Zarządu były 
zwoływane zgodnie z § 46 Statutu PZŁ, tzn. 

 Odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał; 

 Prezes zawiadamiał wszystkich członków Zarządu z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem; 

 Zarząd podejmował uchwały w obecności zwołującego zebranie – w tym przypadku 
Prezesa; 

 
 
b) Reprezentowanie Koła wobec zewnętrznych organów i podmiotów.  

 
Prezes włożył bardzo dużo pracy podczas negocjacji odszkodowań z tytułu szkód wśród tzw. 
„dużych rolników”. Sam jako przedsiębiorca rolny był w stanie znaleźć z nimi wspólny język, co 
przyczyniło się do zniwelowania roszczeń w stosunku do Koła. 

 
Prezes również brał aktywny udział przy ustalaniu cen tusz wśród obu firm skupujących od 
naszego Koła zwierzynę. 
 
W ciągu sezonu 2021/22 Prezes wiele razy odwiedzał osobiście ZO w Słupsku i Koszalinie w 
związku ze składanymi w imieniu Koła wnioskami o wydzierżawienie obwodów oraz 
spotkaniami dot. Walki z ASF. Brał udział również w uzgodnieniach do RPŁ w Nadleśnictwach 
Szczecinek i Niedźwiady. 
  
 
c) Nadzór Prezesa nad działalnością Członków Zarządu  

 
Prezes sprawował nadzór nad pozostałymi członkami Zarządu, czego wyrazem było 
wymaganie od poszczególnych członków Zarządu rzetelnej realizacji ich statutowych 
obowiązków.  

 
d) Ocena innych poza statutowych czynności i aktywności Prezesa   
 

Z inicjatywy Prezesa został założony walutowy rachunek bankowy. Dzięki takiemu 
posunięciu Koło ma możliwość gromadzenie środków w nieco stabilniejszej walucie niż PLN – w 
tym konkretnym przypadku w €. Pozwala to również na wykonywanie wielu transakcji bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów przewalutowania (np. w przypadku rozliczeń z polowań 
dewizowych).  

 
Brak integracji członków Koła – zaprzestanie organizowania poza łowieckich spotkań 

wszystkich członków Koła takich jak Wspólne, akcji „poszukiwania wnyków”, rodzinnych 

spływów kajakowych (co pielęgnują inne koła łowieckie). Ma to bezpośrednio wpływ na zżycie 

członków koła a nie Ich podział na małe grupki. Koło Łowieckie z założenia powinno być grupą 

kolegów wspólnie się wspierających, którym zależy na interesie Koła. Komisja Rewizyjna nie 

zauważyła w sezonie 2021/22 żadnej inicjatywy Prezesa w stosunku do wyeliminowania 

podziałów wśród myśliwych a także Ich integracji. 

 

WNIOSKI: 

Prezes Wojciech Jachowski angażował się w działalność statutową wynikającą z pełnionej 

funkcji oraz niejednokrotnie w działalność poza statutową. Często doradzał innym członkom 

Zarządu, jak również brał odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez Zarząd. W głównej 
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mierze dzięki Jego zaangażowaniu zostały złożone w terminie wnioski o wydzierżawienie 

obwodów. 

 

IV. 
OCENA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 Komisja Rewizyjna otrzymała preliminarz budżetu 27.08.2022. Wynik finansowy za sezon 

2021/22 wyniósł in plus 263 812,-. Zarząd planuje wzrost kosztów na poziomie 14,22%. Podlega 

to pewnej wątpliwości, iż inflacja w sierpniu 2022 wyniosła 15,6%. A nie trzeba mieć 

„jastrzębiego” wzroku, aby zauważyć iż ciągle rośnie. Zwracamy po raz kolejny uwagę, iż Zarząd 

ponownie planuje stratę na koniec bieżącego sezonu – w wysokości 24 808,-. Naszym zdaniem 

Koło powinno planować najbezpieczniejsze „wyjście na 0”.  

 

V. 
WNIOSKI W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 

KOŁA 

 

Komisja Rewizyjna dziękuje wszystkim członkom Zarządu za zaangażowanie w pracę na rzecz 
naszego Koła. Jednocześnie Komisja Rewizyjna: 

1. Stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Prezesowi Wojciechowi Jachowskiemu za sezon łowiecki 2021/22; 

2. Stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Vice Prezesowi ds. rolnych Andrzejowi Lenio za sezon łowiecki 2021/22; 

3. Stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Łowczemu Grzegorzowi Majkowskiemu za sezon łowiecki 2021/22; 

4. Stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Vice Łowczemu Jerzemu Kornasowi za sezon łowiecki 2021/22; 

5. Stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Skarbnikowi Kamilowi Reszke za sezon łowiecki 2021/22; 

6. Stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Sekretarzowi Jarosławowi Harasym za sezon łowiecki 2021/22; 

 

 

NA TYM SPRAWOZDANIE ZAKOŃCZONO I PODPISANO 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Kowalczyk …………………….……………………………….* 

 

Członek Komisji Rewizyjnej Maciej Depczyk …………………………………………………………………* 

Członek Komisji Rewizyjnej Gabriel Korwel …………………………………..………………………………* 

Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krzyżanowski …………………………………..……………………* 

Członek Komisji Rewizyjnej Tomasz Tuchowski ………………………………..……………………………* 

 

Szczecinek, 07.09.2022 r. 

*Podpisy wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej na oryginale.  


