
(pieczęć koła) Strona: 1 z 3

Przychody Koła

Lp. Treść
Dochody planowane 

przez koło PZW

Opinia Okręgu 

PZW

1 Składki członkowskie Cena Ilość Wartość

2 Podstawowa 150,00

3 Ulgowa 25% (Srebrna odznaka) 113,00

4 Ulgowa 50% (Złota odznaka, Niepełnosprawni) 75,00

5 Ulgowa 75% (Uczestnik/Młodzież i Studenci/Złota z wieńcami) 38,00

6 Razem

7

8 Wpisowe 100% 30,00

9 Składki członkowskie klubowe (dotyczy wyłącznie klubów)

10

11

12

13

14

15

16

17

wpływy z łowisk specjalnych netto (dotyczy kół prowadzących dz. gospodarczą)

wpływy ze stanic netto (dotyczy kół prowadzących dz. gospodarczą)

darowizny na cele statutowe (dobrowolne wpłaty członków kół)

dotacje od innych jednostek

odsetki

inne

Egzaminy netto (rozliczone)

Sprzedaż ryb (dotyczy koła Nowe Miasteczko)

Razem dochody (poz. 10+11+12+13)

Kasa

Bank

Przewidywany stan środków w kole na 31.12.2022 r

Odpis dla koła 40%  skł. członkowskiej 

Środki koła pozostałe w Okręgu w tym:

odpis 40% skł. członkowskiej + wpisowe

odpis 72% za zezwolenia okresowe do wykorzystania w 2023 r

inne

Suma bilansowa (poz. 14+15+16)

Preliminarz budżetowy Koła PZW (Klubu, Rejonu) na 2023 r                             

Działalność: statutowa/gospodarcza/rolnicza

Dochód netto (poz.7+8+9)

Sprzedaż usług razem w tym:

Składki 



Wydatki Koła Strona: 2 z 3

Lp.

Koszty planowane 

przez koło PZW

Opinia Okręgu 

PZW

18

19

20

21 Koszty ochrony wód razem w tym:

materiały dla szkółek 

nagrody

zanęty i inne

usługi

koszty podróży 

pozostałe koszty w tym:

usługi (czynsze, pocztowe, gastronomiczne, ksero itp.)

materiały

usługi obce 

pozostałe koszty (koszty podróży)

inne

usługi obce (catering, usł. transport., usł. telekomunik., inne)

pozostałe koszty w tym:

koszty podróży 

startowe

inne

materiały w tym:

puchary

nagrody

zanęty

artykuły spożywcze

materiały do przygotowania zawodów

koszty podróży 

Koszty organizacyjne razem w tym:

materiały (energia, przedmioty nietrwałe, materiały biurowe, do remontów i konserwacji, 

paliwo, kalendarze  itp.)

inne opłaty (dzierżawy, ubezpieczenia majątkowe itp.)

Treść

Wydatki na rzecz młodzieży razem w tym:

Koszty imprez sportowych razem w tym:

koszty reprezentacji i reklamy

ubezpieczenie członków koła

opłaty bankowe

inne



Wydatki Koła Strona: 3 z 3

Lp.

Koszty planowane 

przez koło PZW

Opinia Okręgu 

PZW

22

23

24

25

26

Skarbnik Koła

…...............................................

Uwagi:

Podpisy członków Zarządu koła

….................................................

….................................................

….................................................

Prezes Koła

…...............................................

Razem koszty (poz. 18+19+20+21+22+23)

...........................................................................................................................................................................................

Koszty stanicy razem w tym:

Koszty zagospodarowania wód razem w tym:

Suma bilansowa (poz. 24+25)

materiały do konserwacji, wyposażenie, środki czystości

usługi obce

inne opłaty, dzierżawy

pozostałe koszty 

usługi obce

dzierżawy 

pozostałe koszty w tym:

koszty podróży

inne

materiał obsadowy (dotyczy koła Nowe Miasteczko)

zakup zarybienia w jednostkach PZW

zakup zarybienia z zewnątrz

materiały i przedmioty nietrwałe (pasza, paliwo, pozost.mat.)

….........................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................

Treść

Przewidywany stan gotówki na dzień 31.12.2023 r. (poz. 17-24)


