
ucHWArA NR 30/ZKlt9-20
Zarzqdu Wojskowego Kota towieckiego

,,Irop" nr 40l Wroclaw
z dnia 02.08.2019 r.

w sprawie wsparcia finansowego i materialnego organizowanych Do2ynek Gminnych w
Wiszni Matej.

Na podstawie 5 47 ust.1 Statutu Polskiego Zwiqzku towieckiego zarzqd Wojskowego Kota
towieckiego ,,f rop" nr 4OI we Wroclawiu podejmuje uchwatq nastqpujqcejtredci:

5r

w zwiqzku z organizaqq Do2ynek Gminnych w wiszni Malej, wKt ,,Trop,, otrzymal pismo od
OKSiR-u w Wiszni Malej z pro5bq o ufundowanie nagrody w loterii organizowanej z tej

okazji.

5z

zarzqd wojskowego Kota towieckiego ,,Trop" nr 4ot wroctaw podjat uchwafq o
jed norazowym dofin a nsowa n iu loterii organ izowa nej z okazji organ izowanych Do2ynek
Gminnych w Wiszni Matej kwotq 500 zt oraz przekazania tuszy jednego dzika na ten cel.

5s

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 02.08.2019 r.

Sekretaz



ucHWArA NRS4|ZK|L9-2O
Tarzqdu Wojskowego Kota towieckiego nr 401 ,,Trop,,

we Wroctawiu z dnia 04.09.20i.9 r.

w sprawie zakupu foto-putapki na obw6d nr 35

5r
Na podstawie S 47 pkt. 1 Statutu Polskiego Zwiqzkutowieckieg o zarzqd Wojskowego Kota

Lowieckiego nr.40L ,,Trop" we Wrocfawiu podjqt uchwatq w sprawie zakupu foto-pulapki na
obw6d nr 35.

$z
Na wniosek kol. Roberta Pali, v-ce towczego na obwodzie nr 35, Zarzqd podjqt decyzjq o
zakupie jednej foto-pufapkq w celu monitorowania zwierzyny.
G6rna granicq tego wydatku okre5la siq na 1000 zf.

5g
Kol. Robert Pala jest odpowiedzialny za zakup, umieszczanie oraz odczyt i archiwizacjq

danych uzyskanych przy pomo cy w/w foto-pulapki.

$+

Niniejsza uchwafa wchodzi w 2ycie z dniem 4 wrzeinia 2or9 r

Sekretarz

Sekretarz kota Prezes kofa



ucHWArA NR 33/ZKIL9-20
Zarzqdu Wojskowego Kola t owieckiego

,,Trop" nr 401 Wroctaw
z dnia 3 sierpnia 2OI9 r.

w sprawie powotania komisji inwentaryzacyjnej sktadnik6w majqtkowych w
obwodzie 35

5r
Na podstawie 5 47 pkt.3 i L6 Statutu Polskiego zwiqzkutowieckiegozarzqd wojskowego
Kola towieckiego ,,Trop" nr.4OL Wroctaw podjql uchwafq w sprawie powotania komisji
inwenta ryzacyjnej.

5z
I nwenta ryzacja ma obejmowai nastqpujqce sektory:

a) Inwentaryzacjq Srodk6w trwafych i ruchomych znajdujqcych siq na obwodzie nr 35 w
drodze spisu z natury wg stanu na dzieri l-5 wrzeSnia 2OL9 r. (dzialki, budynki,
u rzqdzen ia fowieckie, 6rod ki transportu, maszyny, narzqdzia)

b) Inwentaryzacjq Srodk6w trwatych i ruchomych znajdujqcych siq w DM Gawra, w
drodze spisu z natury wg stanu na dziefi 15 wrze6nia 2OI9 r. (meble, sztandar,
wyposazenie kotlowni, sprzQt AGD, sprzqt kuchenny, inne przedmioty na
wyposa2eniu DM Gawra)

c) Inwentaryzacjq 6rodk6w pieniq2nych znajdujqcych siq w kasie DM Gawra wg stanu na
dzieri L5 wrze5nia 2OL9 r.

5g

Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest v-ce towczy obwodu 35 kol. Robert
Pala.

5+

Do wykonania czynno6ci inwentaryzacyjnych powofuje siq Komisjq Inwentaryzacyjnq w
skladzie:

Przewodniczqcy: Robert Pala

Cztonek Maciej Skrzypek

Czlonek KarolJ6zefowicz

Cztonek Tomasz Mqdry
Czlonek Dariusz Malak
Cztonek Konrad Szawaryn

5s

Niniejsza uchwata wchodzi w 2ycie z dniem 03.0g.2019 r.

Sekretaz
VVojskowego Kola Lowieckiego



ucHWArA NR32lZKh8_19
Zarzqdu Wojskowego Kota t owieckiego

,,Trop" nr 40L Wroctaw
z dnia 02.08.2019 r.

w sprawie doposazenia DM Gawra w niezbqdny sprzet i wyposazenie kuchenne

Na podstawie 5 47 ust'1 Statutu Polskiego Zwiqzku towieckieg o zarzqd Wojskowego Kota
towieckiego ,,Trop" nr 4oL we wrocfawiu podejmuje uchwatq nastqpujqcej tredci:

$r

W zwiqzku z przedstawionq listq potrzeb na doposa2enie DM Gawra w niezbqdny sprzet
oraz w wyposa2enie kuchenn e zarzqd wojskowego Kota towieckieg o ,,Trop,, nr 4oL
Wroctaw podjat uchwalq o przeznaczeniu 7 000 zt na zakup wymienionego sprzQtu.

9z

Odpowiedzialnym za wtaiciwe dokonanie zakup6w jest v-ce towczy obwodu 35 kol. Robert
Pala.

5s

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 02.08.2019 r.

Sekretaz



UCHWAtA nr 39lzKlL9l2o
Zarzqdu Wojskowego Kola t owieckiego

nr 40L ,,Trop" we Wroctaw
z dnia 03.L0.2019 r.

w sprawie likwidacji utworzonego w roku 201-8 stanowiska pomocnika gospodarza

DM Gawra

9r
Na podstawie $ 47 ust.l-4 Statutu Polskiego Zwiqzku towieckiegoZarzqd rozpatrzyl sprawq i

likwidacji stanowiska pomocnika gospodarza DM Gawra.

9z
Rozpatrzenie i uzasadnienie decyzji:
Uchwatq nr 33D/t7/78zarzqd wojskowego Kota t_owieckiego nr 40L ,,Trop,,zatrudnit
gospodarza DM Gawra oraz w 5 4 tel Uchwaty utworzyt stanowisko pomocnika gospodarza
DM Gawra w osobie kol. Konrada Szawaryna, kt6rego obowiqzki polegaty na: koszeniu trawy
w okresie letnim, odSniezanie w okresie zimowym, przygotowywanie opalu i palenie w piecu
centra In ego ogrzewa n ia oraz wykonywan ia d robnych p rac konserwatorskich.
W zwiqzku z powotaniem v-ce towczego w obwodzie 35 oraz przekazania mu obowiqzk6w
administratora DM Gawra, postanowiono zorganizowai wspomniane wy2ej prace w inny
spos6b.
W celu utrzymania stafych dodatnich temperatur w budynku DM Gawra, piec centralnego
ogrzewania, po przebudowie, opalany bqdzie eko-groszkiem i sterowany automatycznie.
Pozostafe doralne prace zorganizuje administrator DM Gawra.

5s
W zwiqzku z powy2szym Zarzqd WKt nr 4OL ,,Irop" podjat decyzje o likwidacji stanowiska
pomocnika gospodarza DM Gawra z dniem Ot.I1,.2Okq. , _l f_ __ ___r/(

5s t/

Uchwata wchodziw zycie z dniem 0I.1,1,.2019 r.

Sekretarz

Pouczenie: Na podstawie$ 114 ust.'l,i2oraz$ 115 ust. 1 Statutu PZt-przyslugujewterminie 14 dni od dnia
dorqczenia niniejszej Uchwaty pisemne odwolanie do Walnego Zgromadzenia Czlonk6w Kola za pojrednictwem
Zarzqdu Kola.



ucHWArA NR 49lZKlL9-20
Zarzqdu Wojskowego Kota t owieckiego

,,Trop" nr 401Wroctaw
z dnia 27.LL.20I9 r.

w sprawie powofania kolegi Tomasza Szymczuka na koordynatora ds. kontakt6w z lokalnym
spoteczer{stwem

Na podstawie 5 47 ust.18 Statutu Polskiego Twiqzku towieckiego zarzqd Wojskowego Kota
towieckiego ,,rrop" nr 401 we wrocfawiu podjqt uchwatq o nastqpujqcej tresci:

5r

zarzqd wKt nr 4oL ,,Trop" powofuje z dniem 27.Lt.zoLg kolegq Tomasza szymczuka
na koordynatora zada6, o kt6rych mowa w 5 22 pkt 7,9 i i.0 statutu pZt.

5z

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem 27.tL.2O1r9 r.

Sekretarz



ucHWArA NR 48lZRlL9-2O
Zarzqdu Wojskowego Kota t owi eckiego

,,Ttop" nr 40l Wroclaw
z dnia 27.t!.20I9 r.

w sprawie udzielenia pefnomocnictwa sekretarzowi kofa do zapoznania siq i

rozpatrzenia mo2liwo5ci powolania bieglego ksiqgowego w celu zdefiniowania
potrzebnych zmian w prowadzeniu dokumentacji finansowej kota.

5r

Na podstawie 5 47 ust.L5 Statutu Polskiego Zwiqzku towieckiego zarzqd Wojskowego Kota
towieckiego ,,rrop" nr 401we wroctawiu podjqt uchwaiq nastqpujqcejtresci:

$z

Tarzqd kota powierza sekretarzowi kota zapoznanie siq i rozpatrzenia mo2liwojci
powotania bieglego ksiqgowego w celu zdefiniowania potrzebnych zmian w
prowadzeniu doku mentacji finansowej kota.

5g

Termin przygotowania propozycji ustala siq na koniec stycznia 2020 roku.

5g

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem 27.IL.2OL9 r.



ucHWArA NR s6lZKlL9-2O
Zarzqdu Wojskowego Kota t owieckiego

nr 40L ,,Irop" Wroctaw
z dnia 30 stycznia 2O2O r.

w sprawie upowa2nienia cztonka zarzqdu wKt nr 4oL ,,Trop" kol. Roberta palq do
reprezentowania WKt ,,Trop" wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie 5 47 ust.l statutu PolskiegoZwiqzku towieckiegoZarzqd Wojskowego Kota
towieckiego nr 401 ,,rrop" wroclaw podjqt uchwatq o nastqpujqcejtresci:

Sr
Tarzqd Wojskowego Kofa towieckiego nr 401 ,,Trop" Wroclaw udziela upowa2nienia kol.
Roberta Palq do reprezentowania WKt nr 4OL ,,frop" wobec Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa.

5z
Uchwafa wchodziw zycie z dniem OL.O2.2O2O

Traci moc Uchwafa nr I9/7K/19/20 z dnia 04.07,2019 r.

Sekretaz

Sekretarz kota

WoJSKOWE KOLO IOWIECKIE

'' TROP ''
ul. Obornicka 108
51-114 Wroctaw

NIP 895-100-30-38



ucHWArA NR 60/ZKlr9-20
Tarzqdu Wojskowego Kola t owieckiego

nr 401 ,,Tlop" Wroctaw

z dnia 07.02.2020 r.

w sprawie powotania kolezanki Aleksandry Krej na koordynatora ds. implementacji
programu ,,Biurko Skarbnika" w celu prowadzenia elektronicznej dokumentacji skarbnika

kota.

Na podstawie $ 47 ust.L8 Statutu Polskiego Zwiqzku towieckiego zarzqd Wojskowego Kola

towieckiego nr 401- ,,Trop" we Wroclawiu podjqt uchwafq o nastqpujqcejtre5ci:

5r
Tarzqd WKt nr 4OI ,,f rop" powoluje z dniem 07 .02.2020 kole2ankq Aleksandry Krej na

koordynatora ds. petnego wykorzystania programu ,,Biurko Skarbnika" do prowadzenia
pelnej elektron iczn ej doku mentacj i ska rbn i ka kota.

Sz

Proces zapoznania siq z funkcjonowaniem tego programu oraz przygotowanie go we
wsp6lpracy ze skarbnikiem kota, do pefnego funkcjonowania w nowym roku gospodarczym

powinien zakohczyc siq przed OL.O4.2O2O.

53

Uchwafa wchodzi w zycie z dniem 07.02.2020 r.

Sekretaz
Wojskowego Kola towtecf iego


