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REGULAMIN 

FUNDUSZU POMOCY KOŁOM 

OKRĘGU PZW Wałbrzych 

************************************************* 

 

§ 1. 

 

Fundusz Pomocy Kołom Okręgu PZW Wałbrzych zwany dalej “Funduszem” jest tworzony przy 

Zarządzie Okręgu PZW w Wałbrzychu.  

 

§ 2. 

 

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

Regulamin. 

 

§ 3. 

 

1.Środki Funduszu tworzą : 

 a/ roczny odpis ze składki członkowskiej ,  

          b/ roczny odpis ze składki okręgowej  

2.Wysokość kwotowa odpisu na kolejny rok  kalendarzowy jest ustalana w formie uchwały 

Zarządu Okręgu PZW pod koniec roku , na posiedzeniu jesiennym. 

3.Środki  niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą do wykorzystania w    

ramach Funduszu w latach następnych. 

 

§ 4. 

 

Środki z Funduszu mogą być przyznane w formie pożyczki lub dotacji. 

 

§ 5. 

 

Środki Funduszu mogą być przyznane dla Kół PZW na następujące zadania celowe : 

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych w przedmiocie nie stanowiącym 

własności Kół PZW do 50% wartości zakupu materiałów ( kwota nie wyższa jak 1500 zł. co 5 

lat) 

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych w przedmiocie stanowiącym własność 

Kół PZW do 50% wartości zakupu materiałów ( kwota nie wyższa jak 2000 zł. co 5 lat ) 

- dofinansowanie 50% zakupu środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do działalności Kół 

PZW (kwota nie wyższa jak 2000 zł. co 3 lata),  

- dofinansowanie działalności z młodzieżą , 

- finansowanie innych zadań celowych nie ujętych powyżej do 1000 zł. co 4 lata. 

 

§ 6. 

 

1.Koła PZW ubiegające się o środki  z Funduszu składają odpowiednie wnioski do biura 

Zarządu Okręgu PZW. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku zadań inwestycyjno- remontowych do wniosku należy dołączyć : 

- zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę, 

- kosztorys inwestorski, 

- projekt umowy zawierający m.in .sposób zapłaty, okres rękojmi i gwarancji, 

- oświadczenie, kto z ramienia Zarządu Koła PZW będzie sprawował nadzór nad prawidłowym 

wykonaniem zadania 
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§ 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 dotyczące § 5 Regulaminu nie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu. 

3. Wnioski , które nie spełniają zapisu § 5 Regulaminu wymagają przedstawienia na posiedzeniu 

ZO , oaz zatwierdzenia. 

4. Komisja Funduszu Pomocy Kołom zobowiązana jest do składania informacji z działalności 2 

razy w roku. 

 

§ 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 pożyczki na konto Koła PZW zostaje przelana wyznaczona kwota pozostałe 

środki stanowią rezerwę Funduszu . 

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

kosztów - udokumentowanych rachunkami . 

 

§ 10. 

 

Środki przyznane, a nie wykorzystane podlegają zwrotowi na konto Funduszu. 

 

 

§ 11. 

 

1. Rozliczenia dotacji lub pożyczki dokonuje się w załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, który w przypadku zadań inwestycyjno- remontowych powinien zawierać: 

- protokół z wyboru wykonawcy , 

- umowę na wykonanie zadania, 

- protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawiciela Zarządu Okręgu i biura 

ZO PZW  

- kserokopie faktur wraz z protokółami odbioru elementów robót. 

 

§ 12. 

 

Roczne rozliczenie Funduszu podlega kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW. 

 

§ 13. 

 

Regulamin Funduszu Pomocy Kołom został przyjęty przez Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu 

Uchwałą nr 17/2018 z dnia 7.02.2018r. 

 


