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Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP podjął następujące ustalenia do realizacji przez Zarządy Oddziałów:  

• Przypominamy Prezesom Oddziałów o obowiązku przesłania do dnia 10.03.2015r. protokołu 

z Walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych oraz protokołów Oddziałowej Komisji 

Rewizyjnej. 
• Zobowiązujemy Zarządy Oddziałów PZHGP o bezwzględnym dotrzymywaniu terminu 

przesyłania na adres sekretarza Zarządu Okręgu, wykazu członków do 05.06.2016r. 

a przypadku przyjęcia po tym terminie nowych członków należy dokonać aktualizacji wykazu 

sporządzając go na dzień 20.11.2016r. i przesyłając dodatkowe składki członkowskie. 

Zobowiązuje się również do podania ilości członków honorowych. Należność za składkę 

członkowską w wysokości 20zł. od członka należy przesłać do dnia 10.07.2016r. na rachunek 

bankowy Zarządu Okręgu PZHGP; Bank Millenium, O. Starogard Gdański nr. 10 1160 2202 

0000 0000 4117 4020. 

• Zamówienie na obrączki rodowe na 2017r. należy składać na piśmie do 20 lutego 2016r. do 

sekretarza zarządu okręgu kol. Andrzeja Lieske.  

• Przypominamy o obowiązku przesyłania do zarządu Okręgu uchwał podejmowanych przez 

Zarząd Oddziału w celu kontroli i zgodności ich podejmowania ze Statutem PZHGP 

i Regulaminami obowiązującymi w naszym Związku. Powyższe zostało uchwalone przez 

delegatów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Okręgu Gdańsk w dniu 20.03.2010r. 

• Przekazujemy informację, że Zarząd Główny PZHGP podjął uchwałę, że gołębie koszowane na 

loty konkursowe obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu hodowcy umieszczony jako 

naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty 

na nodze gołębia. 

• Informujemy, że został zatwierdzony przez Międzynarodową Komisję Regulamin 

Intermistrzostwa na 2016r. Obowiązuje wersja regulaminu z 2015r.  

• W Regulaminie Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Okręgu Gdańsk na rok 2016 
zmienia się zapis §3, pkt. 2, który brzmi następująco: Plan lotów gołębi dorosłych do 
Mistrzostw Polski, Regionu i Okręgu w kategoriach powinien zawierać maksymalnie: 

Kat. A – loty z odległości: 100 – 400 km – max. 9 lotów; 
Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km – max. 9 lotów; 
Kat. C – loty powyŜej 500 km – max. 9 lotów; 
Kat. M – loty powyŜej 700 km – max. 9 lotów. 

Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w kategoriach powinien zawierać loty 
zaplanowane w wekeendy od 30 kwietnia 2016r. do 31 lipca 2016r. Loty naleŜy zaplanować 



i odbyć wyłącznie w weekendy,( jedynie pierwszy weekend loty moŜna zaplanować i odbyć 
od 30 kwietnia 2016r. do 3 maja 2016r.) Dopuszcza się moŜliwość zaplanowania i odbycia 
lotów dublowanych w wyznaczonych weekendach z tym, Ŝe maksymalna ilość 
zaplanowanych lotów do kaŜdej kategorii nie moŜe przekroczyć 9 lotów. W przypadku złych 
warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do GMP 
w poniedziałek pod warunkiem, Ŝe koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie 
(tj. najpóźniej w sobotę) na loty do 700 km i w piątki na loty powyŜej 700 km. Koszowanie 
gołębi na loty powyŜej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek 
lub piątek, a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00. Zdobyty konkurs 
przez gołębia z danego lotu moŜe być zaliczony tylko do jednej Kategorii Mistrzostw. 

 

• Decyzją Zarządu Głównego PZHGP wprowadza się we wszystkich jednostkach terenowych 

PZHGP „POLITYKĘ RACHUNKOWOŚCI”, która obowiązuje od 01 stycznia 2016r. 

W załączeniu przesyłamy 1 egzemplarz, celem przekazania wiceprezesom ds. finansowych 

w oddziałach. Informujemy, że należy zapoznać się z załączoną Polityką w celu prawidłowego 

i jednolitego stosowania w oddziałach, wypełniając wymogi art. 10 ustawy o rachunkowości 

z dnia 29.09.2002r.(tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). 

• Przypominamy, że na stronie Zarządu Głównego zamieszczono Statut PZHGP, w którym 

wprowadzono zmiany dotyczące działalności jednostek terenowych Związku. Prosimy 

o zapoznanie wszystkich członków ze zmianami. 

• Dziękujemy Zarządom Oddziałów za sprawną i szybką informację o planach lotów na 2016r.  

 

 

Za Zarząd Okręgu 

Andrzej Lieske - sekretarz 

 


