
Komunikat Nr 3 /2017 

Zarządu Okr ęgu Gdańsk PZHGP z dnia 06.03.2017r. 
 
 
 Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP przypomina  Zarządom Oddziałów o następujących zadaniach 
i terminach określonych w komunikacie Nr 10/2016 i Nr 1/2017   
 
1. Przypominamy prezesom Oddziałów o obowiązku przesłania do dnia 07 marca 2017r. protokołu 

z Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz protokołu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 
 

2. Przypominamy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Gdańsk odbędzie się 
19 marca 2017r. (niedziela) o godz. 1100 w Tczewie – Zajazd Słoneczny 

 
3. Zobowiązujemy Zarządy Oddziałów PZHGP o bezwzględnym dotrzymywaniu terminu 

przesyłania na adres sekretarza Zarządu Okręgu, wykazu członków do 01.06.2017r. a przypadku 
przyjęcia po tym terminie nowych członków należy dokonać aktualizacji wykazu sporządzając go 
na dzień 20.11.2017r. 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 10.06.2017r na rachunek bankowy Zarządu Okręgu PZHGP; 
Bank Millenium, O. Starogard Gdański nr 10 1160 2202 0000 0000 4117 4020.                                                                                                                             

 
4. Informujemy, że należność za zamówione obrączki rodowe na 2018r. należy wpłacić na konto 

Zarządu Okręgu Gdańsk do dnia 01.06.2017r. Cena za 1 obrączkę rodową wynosi 0,75zł.                   
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 Okr ęgu – 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.                                                                                                                                                                                                                                                    

 
5. 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 21.04.2017r.                                                                                                                                                                               

 
6. 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. 

 
7. 7. Przypominamy o obowiązku prowadzenia spraw finansowych w oddziałach zgodnie 

z „Polityką Rachunkowości” wprowadzoną przez Zarząd Główny PZHGP od dnia 01.01.2016r. 
Ma to na celu jednolite i prawidłowe stosowanie w oddziałach przepisów wymienionych w art. 10 
ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2002r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z póź. 
zm.). 

 
8. Informujemy, 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. 

 



9. Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP w załączeniu przesyła Regulamin Współzawodnictwa Lotowego  
Okręgu Gdańsk na rok 2017.  

 
10. 10. Informujemy, że dnia  02  kwietnia 2017r. (niedziela) w godz. 09.00-16.00 w Gdańsku, 

ul. Grunwaldzka 244 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe) odbędzie się szkolenie dla 
kierowców i osób obsługujących zwierzęta (gołębie) podczas transportu. Prosimy 
o skorzystanie z oferty, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.                                                                 

 
11. Informuje się Zarządy Oddziałów, że wszelką korespondencję związkowa należy wysyłać 

wyłącznie na adres sekretarza Zarządu Okręgu: Andrzej Lieske, 84-107 Kłanino 44, 
tel. 791462114.                                                                                                                                                                                                         

 
12. Korespondencję dot. spraw lotowych, tj. potwierdzenia odlotu gołębi, listy startowe należy 

wysyłać niezwłocznie po odbytym locie na adres wiceprezesa ds. lotowych: Romuald Bujak, 
ul. Hetmańska 28, 84-230 Rumia, tel. 691367653. 

 
13. Informujemy, że na Balu Mistrzów w Rewie znaleziono okulary damskie w kolorowym etui. 

Bliższych informacji udzieli sekretarz Zarządu Okręgu kol. Andrzej Lieske tel. 791462114.                                                                                                                             
 

14. Dziękujemy Zarządom Oddziałów za sprawne i terminowe informacje dot. planu lotów z terenu 
Niemiec w 2017r. 

 
 
 
Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP zwraca się z apelem do hodowców o wsparcie finansowe dla Fabiana 
Dudy, wnuka naszego kol. Zbigniewa Dudy. Zebrane fundusze pozwolą sfinansować kosztowną 
rehabilitację i leczenie. Aby pomóc wystarczy przekazać 1 % swojego podatku dla Fabiana. Należy 
wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, nr KRS – 0000037904 oraz 
koniecznie cel szczegółowy 1% - 16947 Duda Fabian. Za okazaną pomoc dziękujemy. 
 
 
 
 
 
 

Za Zarząd 
 
 

                                                       Sekretarz Andrzej Lieske 


