Uchwała nr 60/2010
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 51/210 ZO PZW w Katowicach
z dn. 06.11.2010 r.

Na podstawie § 46 pkt 2 i 10 Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r.
w związku z uchwałą nr 53 ZG PZW z dn. 25.09.2010 r.
Zarząd Okręgu w Katowicach
uchwala:

§1
1. Postanawia się uchylić załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2010 ZO PZW w Katowicach z dn.
06.11.2010 r.
2. Wprowadza się nową treść załącznika nr 1 do uchwały nr 51/2010 z dnia 06.11.2010 r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik ZO

Prezes ZO

Czesław Skopek

Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/2010
ZO PZW w Katowicach z dn. 16.12.2010 r.

Tabela składek i opłat na rok 2011
l.p.
1.

Rodzaj składki

Składka członkowska
a) Podstawowa
b) Ulgowa (50%):
młodzież szkolna, studenci 16 - 24 lat,
-

2.

3.

6.

7.
8.

15,00

25,00
12,00

a) Podstawowa

100,00

Okręgowa składka członkowska (roczna) na zagospodarowanie i ochronę wód
b) Ulgowa (20%):
- odznaczeni „Odznaką Okręgową”
c) Ulgowa (50%):
- młodzież szkolna, studenci 16 - 24 lat,

80,00

d) Ulgowa specjalna
- osoby powyżej 70 lat
e) Ulgowa uczestnika 75%

35,00

-

5.

członkowie uczestnicy do lat 16
członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

Wpisowe
a) podstawowe
b) członka uczestnika

-

4.

62,00
31,00

członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
kobiety po ukończeniu 60 roku życia.

c) Ulgowa (75%):
-

Wartość (zł)

50,00

odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

członek uczestnik do lat 16

Składki okresowe na zagospodarowanie i ochronę wód
- 1 dzień
a) Dla członków PZW
- 3 dni
- 7 dni
Opłaty dla osób niezrzeszonych
(uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych okręgu Katowice)
Opłata roczna
Opłaty okresowe
- 1 dzień
- 3 dni
- 7 dni

Opłata egzaminacyjna
a) Podstawowa
b) Młodzież ucząca się do lat 24 ( decyduje rocznik)
c) Dla młodzieży do lat 16-tu (członek uczestnik)
Składka ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków PZW
Legitymacja członkowska

25,00

15,00
30,00
50,00
300,00
30,00
60,00
120,00
30,00
20,00
zwolniony

3,00

5,00

