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ZAŁOŻENIA DO PRELIMINARZY BUDŻETOWYCH KÓŁ PZW NA ROK 2019  

 

1. Zgodnie z zapisami prac planistycznych uchwalonym przez ZG PZW koła mają obowiązek opracowania swoich budżetów 

do 15 grudnia br. i niezwłocznie dostarczyć do biura w celu zaopiniowania. Wzór preliminarza w załączeniu. Dostarczenie 

do biura preliminarza budżetowego na 2019 r. wraz z raportem finansowym koła za miesiąc listopad będzie warunkiem 

umożliwiającym pobranie pierwszej partii znaków na 2019 r w grudniu 2018. Raport za grudzień  

2018 r należy dostarczyć do 05.01.2019 r. Przed pobraniem znaków należy także obowiązkowo rozliczyć wpływy  

z egzaminów i uzupełnić brakujące protokoły a także zwrócić bloczki KP.  

Znaki na 2019 r będą wydawane od 17 grudnia 2018. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu przyjazdu po znaki 

z Panią Agnieszką Zarzycką. Ewentualne wpływy ze składek w grudniu prosimy rozliczyć w raporcie za styczeń 2018 r. 

2. Przy opracowywaniu preliminarzy budżetowych na 2019 r zakładamy spadek ilości członków w kole o 10% w stosunku 

do roku 2018 r i wpisowego spadek o 50%( zakładamy, że z względu na obowiązek pobierania wpisowego po 30 kwietnia, 

w kolejnym roku większość członków opłaci jednak składki przed tym terminem). 

3. W wydatkach roku 2019 należy zabezpieczyć składkę roczną ubezpieczenia NNW na jednego ubezpieczonego członka  

w wysokości 0,80 zł. Pozostałą część składki rocznej na członka pokrywa Zarząd Okręgu. Warunki i zasady zgłaszania 

nieszczęśliwych wypadków pozostają bez zmian i zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

4. Zobowiązuje się koła do wyodrębnienia w preliminarzu budżetowym koła kwot na działalność z młodzieżą w wysokości 

minimum 3,5% odpisu ze składki członkowskiej przypadającej dla koła. 

5. Preliminarz budżetowy należy sporządzić oddzielnie na każdy rodzaj działalności tj. statutową gospodarczą oraz rolniczą. 

Dotyczy to kół prowadzących łowiska specjalne, stanice (Łagów) czy hodowlę ryb (Nowe Miasteczko). Pozostałe koła 

planują jedynie działalność statutową. 

6. W wydatkach nie należy uwzględniać kosztów finansowanych przez Zarząd Okręgu ze środków pochodzących  

z OFZiOW oraz ze środków przeznaczonych na wydatki na rzecz młodzieży (np. Dzień Dziecka, wydatki na finansowanie 

szkółek). 

7. Stan środków finansowych w kole na koniec roku 2018 (pkt. 9 str. 1 preliminarza) stanowi wielkość szacowaną 

uwzględniającą stan na koniec listopada, zróżnicowany o ewentualne, przewidywane wpływy i wydatki w miesiącu 

grudniu. 

8. Środki koła pozostające na koncie Okręgu muszą być zgodne z informacją o ich stanie przekazane przez  

zespół finansowo-księgowy. Aktualnie, koła które nie posiadają konta bankowego pobierają jeszcze odpisy i stan środków 

należy uzgodnić bezpośrednio przed przygotowaniem preliminarza.  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMKNIĘCIA ROKU 2018  

1. Zgodnie z instrukcją o obiegu i kontroli dokumentów raporty finansowe podpisane przez skarbnika oraz zatwierdzone przez 

Prezesa i V-ce Prezesa składane są w Okręgu w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca. 

2. Do raportów tych dołącza się wszystkie oryginalne dowody rachunkowe opisane zgodnie z celem, zaakceptowane przez 

Prezesa (V-ce Prezesa) i skarbnika koła (przynajmniej dwie osoby), z załącznikami(np. do rozliczenia zakupu nagród 

należy bezwzględnie dołączyć listę nagrodzonych z wartością nagrody i pokwitowaniem odbioru).  

3. Do raportu za miesiąc grudzień dołączyć protokół Komisji Rewizyjnej o stanie gotówki i środków w banku na dzień  

31 grudnia 2018 r. Stan gotówki w kasie nie może przekraczać ustalonego pogotowia kasowego. W przypadku nadwyżki, 

należy ją wpłacić do Okręgu i pobierać w miarę potrzeb. Wszystkie koszty poniesione w roku 2018 powinny zostać 

rozliczone najpóźniej w raporcie grudniowym, szczególnie dotyczy to kosztów delegacji, czynszów, energii. 

4. 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 2018 r. Dokument musi zostać 

dostarczony niezwłocznie po uzyskaniu, nie później niż do końca stycznia 2018, ponieważ stanowi integralną część 

sprawozdania finansowego Okręgu. 

5. Rozliczyć w Okręgu do końca grudnia 2018 r środki przyznane na zadania finansowane z FZiOW i na działalność  

z młodzieżą. Przyznane a nierozliczone środki „nie przechodzą” na następny rok.  

6. Uzgodnić i ewentualnie uzupełnić stan wyposażenia ujęty w księgach inwentarzowych kół z ewidencją Okręgu.  

Koła, które nie dostarczyły jeszcze arkuszy spisu z natury i ksiąg inwentarzowych, powinny to uczynić niezwłocznie  

( termin upłynął 15.11.2018). 

                                                                                                                    

                                                                 


