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Zp/IOZEN lA DO PRELIMINARZA

BUDŻETOWEGO KOŁ

NA 2015 R.
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Zarządu O krę g u M az. Po l s kieg o Zy llzku Węd ka rs ki ąo
z 17listopadall14r.

w sprawie pzyĘcia założeńdo opracowania preliminaza budzetowego w Kołach na 2015 r.

Na podstawie § 46 p. 10 Statutu PZW orazna podstawie wytycznych wynikających z Uchwały Nr 44

Zanądu Głównego Płirl z 27 wześnia2014 r., Zarząd Okręgu Mazovieckiego zatwierdza lałożenia do

opracowania preliminaza budzetowego w kołach na 2015 r." (założenia stanowią zalącznik do niniejszej

uchwały).

Uchwała wchodziz dniem jej podjęcia.
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ZĄcznik do Uchwały N r 63/2. O./2 01 4 lZ.O. Maz. PZW

z 17 listopada 2014 r.

zAŁoŹENn
do opracowania preIiminaza budżetowego kół Okręgu Mazowieckiego PoIskiego Związku

Wędkarskiego na 2015 rok.

l DzlAŁALNoŚc oRGANIZACYJNA

Zgodnie z § 70 pkt 3 Statutu PZW, gospodarka majątkiem i funduszami koła prowadzona jest

na podstawie preliminaza w roku budzetowym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

W związku z tym istnieje obowiązek corocznego opracowywania preliminazy budzetowych przez każdą

jednostkę organizacyjną PZW. Koła prowadzące pzystanie i schroniska pzygotowują odrębne preliminaze,

uwzględniając wpływy i koszty - dla Mw działalności,

Pzy opracowywaniu Mw preliminaza obowiązuje nadal zasada pżeznaczenia środkow własnych,

pochodzących ze składek członkowskich, na realizację zadań statutowych Zwięku, umacnianie koł,

zagospodarowanie i ochronę wod, inspirowanie amatorskiego spońu wędkarskiego i opieki nad młodziezą

wędkarską.

Sprostanie tym zadaniom wymaga od zaządow koł rozważnego i oszczędnego gospodarowania środkami

finansowymi w całym roku budżetowym. Nalezy pżyjąć założenie pełnego zbilansowania pzychodow

i kosztow wraz z rezerwą na wydatki niepzewidziane,

W celu zwiększenia zakresu działalności statutowej należy poszukiwaó wsparcia wśrod sponsorow

i sympatykow wędkarstwa,

!l zAsADY KoNsTRUoWANlA PREL|MINARZA

1. W planowanych pzvchodach nalezy:

- uwzględnió wysokośc wpływow ze składek członkowskich, ulgowych, uczestnika i wpisowego

w 2015 roku,

- uwzględnic wpływy z opłat egzaminacyjnych (pomniejszonych o podatek VAT), ktore stanowią pzychody

koła,

- uwzględnić wszystkie inne wpływy - dotacje, wpłaty sponsorów, dobrowolne wpłaty członkow, itp.,

Do budowy preliminaza należy zalożyć liczbę członkow wg stanu na 31,Xl1.2014.

- zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu, skarbnik koła będzie upoważniony do zatrzymania na dobro koła

zaliczkowo środkow ze składki członkowskiejjako pzychodu zmiennego w zależności od wykonania rozdziału

l pkt. 1 i 2 sprawozdania zawańego w tabeli Rocznej Oceny Działalności Koła. Pozostałe pzychody nalezy

bezzwłoczn i e przekazać n a d o b ro Zarządu O krę g u .

Komisja Oceny Działalności Koł dokona weryfikacji prawidłowości naliczania pzychodu zmiennego

na podstawie dokumentow źródłowych (p. 3 ,,Regulaminu Rocznej Oceny Działalności Koł') pzesłanych do

biura larządu Okręgu, Wysokośó pzyznanych odpisow dla Koła zatwierdzana będzie na posiedzeniu

Zarządu Okręgu Maz. najpoźniejdo 31 marca.



- w pżypadku koł posiadających w gospodarowaniu schroniska wędkarskie i łowiska specjalne nalezy

uwzględnić 23 % podatku VAT i 8 % podatku VAT za noclegi pzy ustalaniu cennikow w schroniskach iłowisk

specjalnych

Pzychody z działalności schronisk wędkarskich orcz innych obiektow i uządzeń zwiąanych

z turystyką i wypoczynkiem powinny byó tak skalkulowane, by zbilansowały się całkowicie z kosztami

ich funkcjonowania,

2 W planowanych koqztacl! nalezy uwzq|ednić:

- wydatki na działalnośó organizacyjno - spońową

- wydatki na dodatkowe zarybienie iochronę wód,

- min. 2,5% składki członkowskiej na działalność z młodziezą

- wydatki na utzymanie siedziby,

* koszty usług obcych,

- koszty podatków od nieruchomości,

- koszty podrózy służbowych,

- inne wydatki, jak opłaty lokalne, ubezpieczenia majątkowe,

- sfinansowanie diet skarbników oraz członków PZW pełniących funkcje społeczne z wyboru w kołach PZW,

Fundusz diet w kołach twozy się z odpisów :

. do 5 % od składek członkowskich i wpisowego, pokryte z budżetu koła,zprzeznaczeniem nie mniej niz 3%

na diety dla skarbnika

. w wysokości 4 % (dla skarbników koł) od wańości rocznych składek członkowskich

okręgowych na zagospodarowanie i ochronę wod, pokryte z budżetu okręgu

o w w}sokości 5 % (dla skarbnikow koł i osób rozprowadzających zezwolenia) od

wańości spzedanych zezwoleń okresowych składek członkowskich okręgowych na

zagospodarowanie i ochronę wód , zezwoleń dla niezzeszonych, oraz zezwoleń

rocznych dla członkow innych okręgow, pokryte z budżetu okręgu.

Diety nalezy naliczać zgodnie z Uchwałą/rM KrajowegoZlazdu Delegatow PZW z dnia 25 PaŻdziernika

2013 r. § 3 pkt,1-3, pzyjmując do naliczenia planowane wpływy.

Uchwały Kołw sprawie diet natezy złożyćw Biuze Z.O, do 31 stycznia 2015 r,

- umieścić odpis na fundusz odtwozeniowy środkow trwałych.

Zgodnie z pkt.4 Mw uchwały ,Uruchomienie zadań inwestycyjnych i finansowanie inwestYcji rozPoczętYch, w

tym takze zakupow środków truvałych, może następować wyłącznie z odpisów na fundusz odtworzeniowY ze

środków biezących i niewydatkowanych w latach ubiegłych na tę działalnośó. Na rok 2015 wskaŹnik odPisu na

fundusz odtworzeniowy wynosi 100 % z rocznego odpisu amońyzacyjnego od wańoŚci ŚrodkÓw tnivałYch,

ktore nalezy zgromadzić na rachunku bankowym bez mozliwości wydatkowania ich na inne cele niŻ

inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty.



Preliminaz budzetowy należy dostarczyć najpóźniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia

Członkow Koła do biura Zarządu Okręgu, w celu zaopiniowania przez dział finansowo - księgowy, działający

w tym zakresie z upowaznienia Z,0, Mazowieckiego PZW.

lll GosPoDARKA FlNANsoWA

. Działalność kół podlega finansowaniu z odpisu ze składek członkowskich, wpisowego i opłat

egzaminacyjnych oraz dotacji, wpłat i darowizn,

. Przy spzedazy znaków ulgowych odznaczonym Srebmą Złotąoraz Złotą Odznaką z Wieńcami PZW

podstawę do uzyskania ulgi nalezy odnotowaó w raporcie finansowym (uchwały w sprawie wysokości składek

PZW na 2015 r,

. Pobieranie i rozliczanie znakow i zezwoleń przez skarbników koł odbywa się w cyklu miesięcznym,

wterminie do 10 dnia następnego miesiąca. Wydawanie pierwszych znakow wrazzzezwoleniami odbywa

się na podstawie liczby członkow; koła do 250 członkow - maks. 400/oliczby członkow, koła do 1000 członkow

- max 30% liczby członków, koła powyzej 1000 członkow - maks. 200/o liczby członkow. Wpłata na poczet

doboru znaków wynosi 60% wańości pobieranych znakow i drukow wańościowych, Do 15 lipca danego roku

obowiązuje całkowite rozliczenie nalezności dla 0krę9u z pobranych znakow i zezwoleń w pienłszym

pokoczu,

Ostatecznego rozliczenla z pobranych znaków i zezwoleń skarbnicy kół zobowiązani są dokonać
do 15 października roku sprawozdawczego.

Poniżej podajemy konto:

- dla kół rozliczających się w Biurze Zarządu Okręgu PZWwWarszawie :

BZ WBK S.A. Warszawa: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281

- dla kół rozliczającycń się w Biuze Zarządu Okręgu w Ostrołęce:

ALIOR BANK: 09 2490 0005 0000 4510 1230 2886

- dla kół rozliczających się w Biurze Zarządu Okręgu we Włocławku:

PeKao S.A. Wocławek; 60 1240 33891111 0000 3010 5751

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie


