
Wykaz Uchwał Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. w 2015 roku 

 

Uchwała nr  1/2015  

z dnia 05 stycznia 2015r. Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. 

w sprawie przeniesienia majątku trwałego, członków  oraz przypisania terenu 
rozwiązanego Oddziału w Myśliborzu do Oddziału w Kostrzynie. 

§ 1 

Do Oddziału w Kostrzynie z rozwiązanego Oddziału w Myśliborzu przekazuje się: 

-  samochód specjalny, zabudowany kabiną do przewozu gołębi, marki Mercedes - Benz  1017  

   rok produkcji 1983, nr nadwozia 38001515027301, nr rejestracyjny ZMY 50EA;  

- 34 członków sekcji Chojna; 

- teren gminy Chojna, Cedynia, Banie, Moryo; 

- obrączki rodowe 2015r. – 1550 szt. 

§2 

Przeniesieniu nie podlegają żadne środki finansowe będące w dyspozycji oddziału Myślibórz 
na dzieo rozwiązania tego oddziału. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Uchwała nr 2/2015  

z dnia 05 stycznia 2015r. Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. 

w sprawie przeniesienia majątku trwałego, środków finansowych, członków                               
oraz przypisania terenu rozwiązanego Oddziału w Myśliborzu do Oddziału w Drezdenku. 

§1 

Do Oddziału w Drezdenku z rozwiązanego Oddziału w Myśliborzu przekazuje się: 

- przyczepę specjalną marki MULLER, DINKELSBUHL rok produkcji 1976 nr ramy 3337 o nr  

  rejestracyjnym ZMY T706; 

- środki finansowe w kwocie 1 224, 07 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery zł   



  07/100). Kwota ta stanowi środki będące w dyspozycji oddziału Myślibórz na dzieo   

  rozwiązania tego oddziału pomniejszone o zobowiązania wobec Zarządu Okręgu w  

  Gorzowie Wlkp. oraz bieżące opłaty wynikające z zawartych umów telekomunikacyjnych; 

- 26 członków sekcji Myślibórz; 

- teren miasta i gminy Myślibórz; 

- obrączki rodowe 2015r. – 1500 szt. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr  3/2015  

z dnia 05 stycznia 2015r. Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. 

w sprawie sprzedaży telefonów komórkowych użytkowanych przez Zarząd Okręgu                        
w Gorzowie Wlkp. i podległe oddziały. 

§ 1 

W związku ze zbliżającym się terminem upływu czasu  zawartych umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych Zarząd Okręgu PZGHP w Gorzowie Wlkp. podjął decyzję o sprzedaży 
telefonów użytkowanych przez Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. i podległe oddziały                       
w kwocie 10.00 zł /szt ( słownie: dziesięd zło 00/100 ) dotychczasowym użytkownikom tych 
telefonów,  a w przypadku braku zainteresowania zakupem innym członkom Zarządu Okręgu 
lub Oddziału, w którym telefony były użytkowane.  

§2 

Środki uzyskane ze sprzedaży telefonów, o których jest mowa w § 1 niniejszej uchwały należy 
wpłacid do V-ce Prezesa ds. finansowych okręgu lub bezpośrednio na konto Okręgu Gorzów 
Wlkp. z podaniem dotychczasowego numeru telefonu użytkownika umowy.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Uchwała nr  4/2015  

z dnia 10 marca 2015r. Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. 

w sprawie rozliczenia Wystawy Okręgowej w Sulęcinie  w dniach 13-14 grudnia 2014 r. 



 

§ 1 

Środki finansowe w wysokości 2988.31zł pozostałe z rozliczenia kosztów organizacji Wystawy 
Okręgowej przeprowadzonej w Sulęcinie w dniach 13-14 grudnia 2014 r. pozostają w 
dyspozycji Zarządu Oddziału PZHGP w Sulęcinie, współorganizatora wystawy.      

§2 

Wskazane w § 1 środki finansowe, Zarząd Oddziału PZHGP w Sulęcinie zapisze po stronie 
przychodów w budżecie na 2015 r.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 


