
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12 

ZO PZW w Jeleniej Górze z dnia 19.03.2022 r. 

 

REGULAMIN 

Komisji Finansowo-Gospodarczej  

przy Zarządzie Okręgu PZW w Jeleniej Górze 

 

§1 

1. Regulamin określa zasady i tryb pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej przy Zarządzie Okręgu 

PZW w Jeleniej Górze i jest zatwierdzany Uchwałą Zarządu Okręgu. Wszelkie uzupełnienia lub 

zmiany wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Zarządu Okręgu. 

2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Okręgu. 

3. Kadencja Komisji trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu z tym, że jego członkowie pełnią 

swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Komisji. 

4. Przewodniczącym Komisji jest Skarbnik Zarządu Okręgu. 

 

§2 

1. Komisja pracuje w składzie, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Okręgu. 

2. Członkowie wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

3. Przewodniczący Komisji wnioskuje o powołanie i odwołanie członka Komisji. 

4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego lub wyznaczony członek Komisji; w zależności od przyjętego planu pracy i 

potrzeb bieżących Okręgu. 

5. Obradom Komisji przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji. 

6. W posiedzeniach Komisji uczestniczy, z głosem doradczym, wyznaczony pracownik biura 

Zarządu Okręgu.  

7. Z głosem doradczym, w posiedzeniach Komisji mogą brać udział również zaproszeni goście. 

8. Uczestnicy obrad potwierdzają uczestnictwo podpisem na liście obecności.  

9. Decyzje podejmowane przez Komisję są prawomocne, pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 

połowy jej członków. 

10. Decyzje podejmowane przez Komisję przyjmowane są większością głosów; przy równej ilości 

głosów decyduje głos przewodniczącego.  

 

§3 

Komisja posiada charakter doradczy i opiniujący w sprawach: 

 zakupu oraz sprzedaży wód; 

 podpisywania umów dzierżawnych; 



 przekazania praw do majątku ogólnozwiązkowego na rzecz Okręgu; 

 pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i modernizację majątku Okręgu; 

 przygotowania regulaminu funduszu wsparcia rozwoju Kół PZW; 

 rozpatrywania wniosków w zakresie: 

- zakupu sprzętu i wyposażenia; 

- remontów zbiorników znajdujących się w zagospodarowaniu Kół PZW; 

- remontów siedzib Kół, w tym będących własnością Okręgu; 

- remontu i modernizacji siedziby biura Zarządu Okręgu 

 sporządzania planów inwestycyjno-remontowych, związanych z działalnością inwestycyjną 

Okręgu w danym roku kalendarzowym; 

 współpracy z innymi instytucjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi oraz innymi 

podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych pozostających w kompetencji Komisji, 

 opiniowania projektu budżetu Okręgu, w tym kwestii związanych z funduszem diet, 

zasadami zwrotu kosztów podróży członkom PZW oraz wysokością odpisu ze składki 

członkowskiej dla Kół PZW; 

 analizy sytuacji finansowej Kół PZW oraz wskazywania jednostek, w których konieczna jest 

kontrola Okręgowej Komisji Rewizyjnej; 

 projektu wysokości składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód na dany rok 

kalendarzowy; 

 innych związanych z działalnością finansową i gospodarczą Okręgu. 

 

§4 

1. Z przebiegu posiedzenia Sekretarz Komisji sporządza protokół, który wymaga zatwierdzenia na 

kolejnym posiedzeniu. 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu. 

3. Przechowywaniem dokumentacji Komisji zajmuje się biuro Zarządu Okręgu. 

 

 


