REGULAMIN PRAC GOSPODARCZYCH
Od roku gospodarczego 2017-2018 z dniem 24.04.2017r.,
Walne
Zgromadzenie powołuje Fundusz Gospodarczy Koła Łowieckiego „Sokół” nr
7 w Gdańsku.
Fundusz Gospodarczy ma na celu zabezpieczenia środków finansowych
na prace gospodarcze w obwodach /budowa i remonty urządzeń łowieckich,
przygotowanie łowisk do polowań, prace gospodarcze na pasach zaporowych,
poletkach i inne/.

1. Każdy myśliwy zobowiązany jest do wniesienia rocznej opłaty na rzecz
FG w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Koła, do dnia
30 maja każdego roku gospodarczego.
2. Gospodarz obwodu zobowiązany jest przedstawić Zarządowi wykaz
planowanych prac gospodarczych na nowy rok gospodarczy do końca
marca starego roku gospodarczego.
3. Myśliwy, który chce zamienić obowiązek płacenia na rzecz FG kwoty
pieniężnej ustalonej przez Walne Zgromadzenie Koła, zobowiązany jest
zgłosić w formie pisemnej taką wolę do Zarządu Koła, do końca maja
roku gospodarczego. W takim wypadku, mogą zostać zlecone myśliwemu
do wykonania określone prace w łowisku.
4. Określone prace w łowisku muszą być wykonane w wyznaczonym przez
Gospodarza obwodu terminie. Niewykonanie prac w terminie skutkuje
natychmiastowym obciążeniem myśliwego kosztami na rzecz FG.
5. Gospodarze łowisk w porozumieniu z Zarządem Koła zarządzają
wykonaniem przewidzianych prac w łowisku.
6. Formą rozliczenia za wykonane prace będą przedstawione faktury,
umowy o dzieło, czy zlecenia związane z wykonywaniem prac
gospodarczych lub zakupem materiałów do ich wykonania.
7. Rozliczenie prac odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru
prac, sporządzanego w czasie odbioru prac w łowisku
8. Odbiór prac odbywać się będzie w obecności 2 członków zarządu
lub członka zarządu i członka komisji rewizyjnej
9. Osoby wyłączone z prac gospodarczych: Zarząd Koła, członkowie koła
którzy ukończyli 70 rok życia, myśliwi szacujący szkody, gospodarze
łowiska oraz strażnicy.
Załącznik nr 1

WYKAZ ZALICZANYCH GODZIN
GOSPODARCZE NA RZECZ KOŁA

ZA

WYKONANE

PRACE

Przyjmuje się 1 godzina = 10 zł
1. Ambona stacjonarna wykonana
i zamontowana w łowisku

z

materiału

własnego/powierzonego

 od 60 godz. za ambonę z żerdzi i okorków
 do 120 godz. za ambonę z kantówek i desek z okiennicami i drzwiami
2. Paśnik
 od 30 godz. za mały paśnik
 do 60 godz. za paśnik z magazynem
3. Zwyżka przenośna z żerdzi - 10 godz.
4. Zwyżka przenośna z kantówek i pomalowana - 20 godz.
5. Lizawka okorowana - 2 godz.
6. Podsyp - 2 godz.
Powyższe rozliczenie dotyczy czynności wykonanych z materiału własnego.
Przy pracach wykonanych z materiału Koła odlicza się koszt materiału.
7. Czyszczenie paśników (usuwanie starego siana, grabienie i uzupełnianie
lizawek) - 1 godz./ paśnik. Bieżące naprawy honorowane są dodatkowymi
godzinami.
8. Naprawa urządzeń łowieckich wg. indywidualnego oszacowania danej
czynności.
9. Wykładanie soli - 1 godz./ 3 lizawki.
10. Wszystkie inne pozostałe czynności wg. indywidualnego ustalenia przy
zlecaniu wykonywania prac.
11. Przyjmuje się koszt 1 godziny pracy pojazdu /ciągnik, samochód/ 120 zł. /.

