
 
 

REGULAMIN 
FUNDUSZU REMONTOWO-INWESTYCYJNEGO 

WÓD OKRĘGU PZW LEGNICA 
 

§ 1. 
Fundusz Remontowo-Inwestycyjny Wód Okręgu PZW Legnica zwany dalej 
“Funduszem” jest tworzony przy Zarządzie Okręgu PZW w Legnicy.  

 
§ 2. 

Fundusz ma charakter celowy, a jego przyznanie i sposób wykorzystania określa 
niniejszy Regulamin. 

 
§ 3. 

1. Środki Funduszu mogą być tworzone z: 
    1) roczny odpis ze składki okręgowej,  
    2) dobrowolne wpłaty Kół PZW, 
    3) środki z podziału nadwyżki budżetowej roku ubiegłego w wysokości  
        ustalonej przez Zarząd Okręgu, 
    4) innych środków finansowych przyznanych na podstawie uchwał Zarządu 

Okręgu PZW. 
2. Wysokość kwotowa odpisu na kolejny rok kalendarzowy jest ustalana w formie   
    uchwały Zarządu Okręgu PZW pod koniec roku, na posiedzeniu jesiennym. 
3. Dodatkowe środki z kół wędkarskich można wpłacać na Fundusz w ciągu  
    całego roku. 
4. Środki  nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą do  
    wykorzystania w ramach Funduszu w latach następnych. 

 
§ 4. 

1. O przyznaniu środków z Funduszu  decyduje Zarząd Okręgu PZW.   
2. Środki z Funduszu mogą być przyznane w formie pożyczki zwrotnej lub 

częściowo zwrotnej lub dotacji. 
3. O formie pomocy udzielonej z Funduszu (czy pomoc jest pożyczką czy dotacją) 

decyduje Zarząd Okręgu PZW. 
 

§ 5. 
1. Środki Funduszu mogą być przyznane na następujące zadania celowe: 
    1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych nad wodami użytkowanymi przez  

   Okręg PZW Legnica, 
2) dofinansowanie zadań remontowych pomostów, kładek, wiat wędkarskich itp., 
3) nabycie lub zakup wód dla Okręgu PZW Legnica, 
4) rekultywację wód i obrzeży akwenów wodnych, 
5) finansowanie innych zadań celowych z zakresu gospodarki rybacko-

wędkarskiej i ochrony wód, za wyjątkiem działań organizacyjnych. 
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§ 6. 
1. Koła PZW ubiegające się o środki  z Funduszu składają odpowiednie wnioski 

do Biura Zarządu Okręgu PZW przed terminem realizacji zadania 
inwestycyjno-remontowego oraz zakupu środków trwałych. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku zadań inwestycyjno-remontowych do wniosku należy dołączyć: 
1) zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę, 
2) kosztorys inwestorski, 
3) projekt umowy zawierający m.in. sposób zapłaty oraz rękojmi i gwarancji, 
4) oświadczenie, kto z ramienia Zarządu Koła PZW będzie sprawował nadzór 

nad prawidłowym wykonaniem zadania. 
 

§ 7. 
1. Uzasadniony i udokumentowany wniosek Koła PZW ubiegającego się 
    o przyznanie pożyczki lub dotacji  powinien być zaopiniowany przez komisję  
    rewizyjną Koła PZW. 
2. Wnioski nie wypełnione w całości nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

do wnioskodawcy 
3. Wszystkie wnioski muszą być zaopiniowane przez właściwą komisję 

problemową Zarządu Okręgu PZW.  
4. Wnioski przedstawiane są do rozpatrzenia na posiedzeniu Prezydium ZO lub 

Zarządu Okręgu PZW przez wiceprezesa ZO ds. gospodarki rybacko-
wędkarskiej. 

 
§ 8. 

Wysokość przyznanej pożyczki lub dotacji z Funduszu limituje stan środków  
finansowych  posiadanych przez Koło PZW oraz wysokość środków 
zgromadzonych  na Funduszu.  

 
§ 9. 

1. Po przyznaniu dotacji lub pożyczki na konto Koła PZW zostaje przelana 
przyznana kwota, którą należy rozliczyć w załączniku nr 2 do niniejszego 
Regulaminu.  

2. Dotacje na zadania inwestycyjno-remontowe refundowane są na podstawie 
poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami. 

3. Koła PZW po przyznaniu dotacji mogą zwrócić się do Zarządu Okręgu PZW    
o zaliczkę na wykonanie zadania. 

4. Zapłata za zawarte umowy lub zakup środków trwałych o wartości powyżej 
3.500,00 zł musi zostać dokonana w formie obrotu bezgotówkowego tzn. 
dokonana przelewem. 

 
§ 10. 

Środki przyznane w formie pożyczki lub dotacji, a nie wykorzystane, podlegają 
zwrotowi na konto Funduszu w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownej decyzji 
lub zakończenia zadania. 
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§ 11. 
1. Rozliczenia dotacji lub pożyczki dokonuje się w załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, który w przypadku zadań inwestycyjno-remontowych powinien 
zawierać: 
1) protokół z wyboru wykonawcy robót (minimum 3 oferty od różnych 

wykonawców), 
2) umowę na wykonanie zadania, 
3) protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawiciela Zarządu 

Okręgu PZW i Biura Zarządu Okręgu, 
4) kserokopie faktur wraz z protokółami odbioru elementów robót. 

 
§ 12. 

Roczne rozliczenie Funduszu podlega kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
PZW. 
 

§ 13. 
Regulamin Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Wód Okręgu PZW Legnica  
został przyjęty przez Zarząd Okręgu PZW Uchwałą nr 56/2016 z dnia 30.06.2016 r. 
 


