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KOMUNIKAT Nr 3/2012

1. W nawiązaniu do informacji w/s „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny
Drobnej w woj.. mazowieckim” i materiałów (zarządzanie programem i system
wdrażania) przekazanych przedstawicielom kół łowieckich na spotkaniu w
dniu 27.02.2012r., przypominamy że:
- wniosek o przystąpienie do „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny
Drobnej w woj. mazowieckim” (oddzielnie dla każdego obwodu łowieckiego)
należy złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2012 roku.
Załącznikiem do wniosku są dokumenty finansowe oraz inne potwierdzające
zaangażowanie koła w działania na rzecz bażantów i kuropatw – wyłącznie za
okres 01.04.2011 – 31.03.2012r.
- Uchwałę Walnego Zebrania Członków Koła o przystąpieniu do
„Programu…” należy przesłać do Zarządu Okręgowego PZŁ w terminie do 15
maja 2012 roku.
- dokumenty finansowe o których mowa powyżej winny spełniać następujące
warunki:
• wystawione być w powyżej podanym terminie
• nigdy wcześniej nie wykorzystywane przy wnioskach do WFOŚiGW i
NFOŚiGW
• być czytelne
• zawierać potwierdzenie zapłaty

• zawierać opis jakiego obwodu dotyczą
• zawierać opis, że są to wydatki związane z bażantami/kuropatwami
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zakwalifikowane zostaną do „Programu…” będą otrzymywały przez kolejnych
pięć lat materiał do wsiedleń (bażanty, kuropatwy, zające) w.g. kryteriów
dostępu i zasad omówionych na spotkaniu z Łowczymi kół łowieckich.
Program dotyczy wyłącznie obwodów łowieckich położonych na terenie
województwa mazowieckiego.
Instytucją finansującą „Program…” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Treść „Programu…” oraz komunikaty i informacje dotyczące jego realizacji
będą zamieszczone na naszej stronie internetowej www.siedlce.pzlow.pl
2. Na spotkaniu z Łowczymi kół łowieckich w dniu 27 lutego 2012 roku
przekazana została również informacja dotycząca zadania p.n. „Restytucja
kuropatwy w wybranych obwodach ZO PZŁ z woj. mazowieckiego w roku
gosp. 2012/2013”. Zadanie to dofinansowane będzie przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i dotyczy wszystkich
obwodów w okręgu – niezależnie od województwa w jakim położone są
obwody (lubelskie, mazowieckie).
Koła łowieckie które zgłaszają akces do realizacji tego zadania i chcą otrzymać
kuropatwy do wsiedleń winny do 30 kwietnia br. podjąć na Walnych
Zebraniach Członków uchwały o przystąpieniu do „zadania” i zawieszeniu
polowań na kuropatwy (w obwodach gdzie będą wsiedlane) na okres 5 lat
t.j. do 30.06.2018 roku.
Uchwałę należy przesłać niezwłocznie po jej podjęciu do ZO PZŁ w Siedlcach.
Termin 30 kwietnia 2012 roku wynika z konieczności przeprowadzenia
negocjacji umowy dotacji z NFOŚiGW.
Wszelkie informacje dotyczące „Programu odbudowy populacji zwierzyny
drobnej w woj. mazowieckim” jak również „Restytucji kuropatwy w
wybranych obwodach ZO PZŁ” uzyskać można u Przewodniczącego ZO PZŁ
w Siedlcach pod nr telefonu 25 6327251.

3. Zarząd Główny PZŁ oraz Komisja Promocji Łowiectwa NRŁ ogłaszają
konkurs na najlepszą stronę internetową o tematyce łowieckiej zatytułowany
„Myśliwi w sieci”. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
• strony internetowe zarządów okręgowych
• strony internetowe kół łowieckich
• prywatne strony myśliwych
Zachęcamy do udziału w konkursie. Regulamin konkursu i formularz
zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej ZG PZŁ www.pzlow.pl.
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