
Gdańsk, dnia 11.03.2016r. 

 

KOMUNIKAT NR 3/2016 

 

Zarząd okręgu Gdańsk przypomina Zarządom Oddziałów o następujących zadaniach i terminach 

określonych w komunikacie Nr 1/2016 i 2/2016 Zarządu Okręgu Gdańsk.  

1. 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.  

2. Informujemy, że należność za zamówione obrączki rodowe na 2017r. należy wpłacić na konto 

Zarządu Okręgu Gdańsk do dnia 31.05.2016r. Cena za 1 obrączkę rodową wynosi 0,75zł.  

3. Zgodnie z rozdz. VI, §28,pkt. 4b i pkt. 5 Statutu PZHGP składka z tytułu obrączek rodowych 

wynosi 0,60zł. od każdej pobranej obrączki z przeznaczeniem: Zarząd Główny – 0,10zł., Zarząd 

Okręgu – 0,20zł., Zarząd Oddziału – 0,30zł. Koszt zakupu obrączki wraz z kartą tożsamości wynosi: 

0,45zł. Łączna opłata za obrączkę rodową pobierana przez Zarząd Oddziału wynosi: 1,05zł. 

Pobieranie od hodowców opłat wyższych od podanej kwoty jest naruszeniem przepisów Statutu 

PZHGP i należy się liczyć z konsekwencjami dyscyplinarnymi.  

4. Przypominamy, że zgodnie z rozdziałem XII, pkt 2 b Regulaminu Lotowo Zegarowego Zarządy 

Oddziałów zobowiązane są do zgłoszenia swoich rachmistrzów na adres sekretarza Zarządu Okręgu 

do 21.04.2016r.  

5. 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. 

6. Przypominamy, że Zarządy Oddziałów zostały zobowiązane do założenia konta bankowego 

(Komunikat nr 2/2015 z dnia 31.03.2015r.) Dla oddziałów, które dotychczas nie założyły konta 

bankowego ustala się ostateczny termin założenia konta na dzień 30.06.2016r.  

Za Zarząd Okręgu 

Andrzej Lieske - sekretarz 


