
 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7./2006  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Koła Łowieckiego „Nowy Bór”  

z dnia 21 maja 2006 r. 

 
Protokół 

 

z komisyjnego ważenia zwierzyny: ...................................................... 
pozyskanej w dniu .................... w obwodzie nr ....... przez (w czasie)1: 

 

..................................................................................... pobranej 
 (imię i nazwisko myśliwego, imię i nazwisko myśliwego dewizowego lub numer polowania dewizowego pędzeniami)2 

 
na użytek własny przez Kol. .................................................................. 
          (imię i nazwisko myśliwego kupującego zwierzynę) 

 
  

I. Skład Komisji: 
1. ................................................ 
2. ................................................ 
3. ................................................ 

II. Ustalenia Komisji:  
1. Waga tuszy ................ 
2. Klasa tuszy ................ 

III.  Podpisy członków komisji:  
 1. ............................... 

 2. ............................... 

 3. ............................... 

Wycena:3 
1) wartość tuszy netto:  ........... kg  x  .............. zł/kg = ................... zł 
2) rekompensata:    ...........  zł  x  ..............  % = ................... zł 
3) do zapłaty: 

a) wartość netto ...........  zł  x ...............  %  = ................... zł 
b) VAT .... %   ...........  zł  x ...............  % = ................... zł 
c) brutto (wartość netto + VAT)              = ................... zł 

   
           
      ____________________________ 
             (podpis Skarbnika

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
2 wpisać właściwe 
3 wypełnia skarbnik Koła, przyjmując wartość tuszy na podstawie aktualnych cen rynkowych  

 

                 
1 niepotrzebne skreślić 
2 wpisać właściwe 
3 wypełnia skarbnik Koła, przyjmując wartość tuszy na podstawie aktualnych cen rynkowych 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7./2006  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Koła Łowieckiego „Nowy Bór”  

z dnia 21 maja 2006 r. 

 
Protokół 

 

z komisyjnego ważenia zwierzyny: ...................................................... 
pozyskanej w dniu .................... w obwodzie nr ....... przez (w czasie)1: 

 

..................................................................................... pobranej 
 (imię i nazwisko myśliwego, imię i nazwisko myśliwego dewizowego lub numer polowania dewizowego pędzeniami)2 

 
na użytek własny przez Kol. .................................................................. 
          (imię i nazwisko myśliwego kupującego zwierzynę) 

 
  

IV. Skład Komisji: 
1. ................................................ 
2. ................................................ 
3. ................................................ 

V. Ustalenia Komisji:  
1. Waga tuszy ................ 
2. Klasa tuszy ................ 

VI. Podpisy członków komisji:  
 1. ............................... 

 2. ............................... 

 3. ............................... 

Wycena:3 
4) wartość tuszy netto:  ........... kg  x  .............. zł/kg = ................... zł 
5) rekompensata:    ...........  zł  x  ..............  % = ................... zł 
6) do zapłaty: 

a) wartość netto ...........  zł  x ...............  %  = ................... zł 
b) VAT .... %   ...........  zł  x ...............  % = ................... zł 
c) brutto (wartość netto + VAT)              = ................... zł 

   
           
      ____________________________ 
               (podpis Skarbnika) 


