
Uchwała nr 40/2015 

 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia  23.09.2015 r. 

w sprawie:  podziału składek członkowskich na 2016 rok. 

 

Na podstawie § 46 pkt 2 i 10  Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r. 

i uchwały ZG nr 43 w sprawie składki członkowskiej na 2016 r.  

i uchwały ZG nr 44 w sprawie założeń do opracowania budżetu na 2016 r. 

 

 Zarząd Okręgu PZW Katowice 

uchwala: 

 

§ 1. 

 

Ustanowiona przez ZG na 2016 r. składka członkowska będąca w dyspozycji ZO wraz                   

z ulgami  podlega następującemu podziałowi: 

 

 10% odprowadza się do ZG na działalność władz i organów krajowych Zarządu 

 90% stanowi fundusz w dyspozycji okręgu z przeznaczeniem na działalność jego 

władz  i organów. 

§ 2 

 

1. Składkę członkowską w wysokości 90% przypadającą okręgowi dzieli się  

następująco: 

- 4% przeznacza się na fundusz diet dla władz i organów Okręgu,  

- 2,5 % przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku 

dzieci i młodzieży, 

- Okręg 45% - 55% (w tym minimum 15% na sport), 

- Koło   45% - 55% (w tym do 5% fundusz diet). 

2. Podział składki członkowskiej dla kół na 2017 rok dokonuje się w oparciu o kryteria 

oceny ich działalności stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

            Skarbnik ZO                     Prezes ZO 

             Robert Sito                         Mirosław  Iwański 
 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 40/2015                                                                                                                                                             

                                                                                                                  ZO PZW w Katowicach 

                                                                                                                  z dnia 23.09.2015 r.     

 

Kryteria oceny działalności kół za 2016 r. 

 

I. Finansowe 
1. Terminowe rozliczanie się i składanie raportów finansowych  - 1 pkt 

2. Terminowe rozliczanie się ze znaków wartościowych   - 1 pkt 

3. Terminowe przedstawienie preliminarza budżetowego na 2016 r. - 1 pkt 

 

II. Organizacyjne 
1. Terminowe dostarczenie protokołu z walnego zgromadzenia koła - 1 pkt 

2. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności SSR Koła  - 1 pkt 

3. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności 

Sądu Koleżeńskiego Koła  i Rzecznika Dyscyplinarnego 

oraz udział w szkoleniach      -1 pkt 

4. Terminowe dostarczenie sprawozdania z działalności Kom. Rew. Kół 

oraz udział w szkoleniach      -1 pkt 

5. Terminowa realizacja uchwał ZO i ZG     -1 pkt  

6. Udział Prezesów Kół lub przedstawicieli w posiedzeniach Rejonów 

             przynajmniej dwa razy w roku      - 1 pkt         

7. Promowanie działalności koła w mediach (prasa, internet, itp.)  - 1 pkt                            

Do oceny działalności kół za 2016 r. zalicza się dokumentację ujętą  

             w punktach od 1-4 za 2015 r.   

 

III. Sportowe 
1. Organizowanie Mistrzostw Koła                                                        - 1 pkt 

2. Udział w Mistrzostwach Okręgu                                                         - 1 pkt 

 

IV. Młodzieżowe 
1. Organizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka                               - 1 pkt   

2. Udział w konkursie Młodzieżowe Koło Roku    - 1 pkt 

3. Udział w Mistrzostwach Okręgowych lub zawodach Rejonowych  

 kadetów        - 1 pkt 

4. Udział w zawodach „Młode Talenty”     - 1 pkt 

 

V. Gospodarka Rybacko-Wędkarska 
1. Składanie prawidłowo wypełnionych rejestrów połowów w ilości  

  co najmniej 75% wykupionych składek okręgowych, pomniejszone  

  o ilość składek nowoprzyjętych w terminie do 15 czerwca  - 1 pkt 

2. Prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach otwartych      - 1 pkt  

 Łącznie:                                                                                                        18 pkt 

 

Ocena działalności 

 uzyskanie 13 pkt uprawnia koło do otrzymania 55% odpisu ze składki członkowskiej, będącej 

w dyspozycji Zarządu Okręgu,  

 koła, które uzyskają mniej niż 13 pkt uprawnione są do odpisu w wysokości 45 %. 

 wykaz kół, którym przysługuje odpis 55 % lub 45 % zostanie przesłany do kół.   

 działalność kół, które uzyskają mniej niż 9 pkt, wg w/w kryteriów, będzie poddana przez 

Zarząd Okręgu szczegółowej analizie co do ich dalszego funkcjonowania. 

 

 


