
   

Zamość 20.12.2019  

 

KOŁA OKRĘGU POLSKIEGO 

ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

W ZAMOŚCIU 

 

Założenia do opracowania preliminarza budżetowego Kół na 2020 rok. 

Zgodnie z § 64 pkt 3 Statutu PZW, gospodarka majątkiem i funduszami koła prowadzona jest               
na podstawie preliminarza w roku budżetowym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. W związku z                
tym istnieje obowiązek corocznego opracowywania preliminarzy budżetowych przez każdą         
jednostkę organizacyjną PZW. Przy opracowywaniu ww. preliminarza obowiązuje nadal         
zasada przeznaczenia środków własnych, pochodzących ze składek członkowskich, na         
realizację zadań statutowych Związku, umacnianie kół, zagospodarowanie i ochronę wód,          
inspirowanie amatorskiego sportu wędkarskiego i opieki nad młodzieżą wędkarską.         
Sprostanie tym zadaniom wymaga od zarządów kół rozważnego i oszczędnego          
gospodarowania środkami finansowymi w całym roku budżetowym. Należy przyjąć założenie          
pełnego zbilansowania przychodów i kosztów wraz z rezerwą na wydatki nieprzewidziane. 

W planowanych przychodach należy: 

-uwzględnić wysokość wpływów ze składek członkowskich, ulgowych, uczestnika i         
wpisowego w 2020 roku, 

-uwzględnić wpływy z opłat egzaminacyjnych, które stanowią przychody koła, 

-uwzględnić wszystkie inne wpływy w tym startowe na zawody, 

- odsetki bankowe, 

- dotacje, wpłaty sponsorów, dobrowolne wpłaty członków, itp. 

Udziały Koła będą odpisywane ze składki członkowskiej w wysokości 35% – zgodnie z XI              
Okręgowym Zjazdem Delegatów PZW w Zamościu z dnia 2 kwietnia 2017 roku § 6 pkt.1               
oraz Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu z            
dnia 20 grudnia 2019 rok. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 48/2019 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w           
Zamościu z dnia 20 grudnia 2019 rok, ustalono 1,00 zł dla Skarbników Kół od sprzedanego z                
ezwolenia. Koszt jednego zezwolenia wynosi w 2020 roku wynosi 3,00 zł. 

Do budowy preliminarza należy założyć liczbę członków zgodnie z planem członkowskim na            
rok 2020 ustalonym przez ZO PZW w Zamościu. 

 

 



W planowanych kosztach należy uwzględnić: 

- wydatki na działalność organizacyjno – sportową, 

-wydatki na dodatkowe zarybienie i ochronę wód, 

- min.10 % składki członkowskiej na działalność z młodzieżą ( przy planowaniu kosztów na              
działalność sportową należy sporządzić szczegółowy preliminarz na poszczególne imprezy         
sportowe zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Koła na 2020 rok), 

- wydatki na utrzymanie siedziby, 

- koszty usług obcych (np. usługi transportowe, budowlane, remontowe, rachunki za telefon,            
zakup znaczków pocztowych i inne opłaty, usługi bankowe), 

- koszty podatków od nieruchomości, 

- koszty podróży służbowych, 

- inne wydatki, jak opłaty lokalne, ubezpieczenia majątkowe, 

- dofinansowanie Sądów Rejonowych (Uchwała Zarządu Okręgu PZW Zamość Nr 22/2018 z            
dnia 18.03.2018 roku), 

- sfinansowanie diet dla działaczy PZW pełniących funkcje społeczne z wyboru w kołach             
PZW (Zarząd Kół, Komisja Rewizyjna i Sądy Koleżeńskie są limitowane w Kołach do             
wysokości 1,5% przychodów ze składki członkowskiej i składki okręgowej). 

Wszystkie wydatki muszą być rozliczone fakturami VAT lub rachunkami. Wszystkie koszty           
poniesione w roku 2019 powinny zostać rozliczone najpóźniej w raporcie grudniowym,           
szczególnie dotyczy to kosztów delegacji, czynszów, energii. 

Preliminarze budżetowe Kół nie mogą zamykać się ujemnym wynikiem finansowym we           
wszystkich rodzajach działalności. 

W działalności statutowej stron przychodów i kosztów powinna się przynajmniej          
równoważyć, natomiast w sferze gospodarczej po wyłączeniu odsetek bankowych, wynik          
finansowy powinien wykazywać, co najmniej 5% rentowności w stosunku do osiągniętych           
przychodów z tej działalności. 

W preliminarzu nie należy planować jako przychód środków pieniężnych pozostałych w           
Kołach z 2019 roku. 

Można je natomiast wykorzystać w 2020 roku jako koszty nieplanowane. 

Do raportu za miesiąc grudzień należy dołączyć protokół Komisji Rewizyjnej o stanie            
gotówki i środków w banku na dzień 31 grudnia 2019 roku. Stan gotówki w kasie nie może                 
przekraczać ustalonego pogotowia kasowego. 

Koła posiadające rachunki bankowe dołączają wyciąg z konta uzyskany z banku           
prowadzącego rachunek. Konieczne jest także uzyskanie z banku potwierdzenia stanu          
środków na koncie na dzień 31 grudnia 2019r (potwierdzenie salda) .Dokument musi zostać             
dostarczony niezwłocznie po uzyskaniu, nie później niż do 10 stycznia 2020, ponieważ            
stanowi integralną część sprawozdania finansowego Okręgu 



Preliminarz oraz protokoły ze stanu gotówki należy złożyć do biura Zarządu Okręgu            
Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu w nieprzekraczalnym terminie        
07.01.2020 roku, który jest niezbędny do opracowania budżetu ZO PZW na 2020 rok.  

 


